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ABSTRACT
This study aimed to synthesize iron hydroxide coated ash husk
(RHA/Fe(OH)3) for As (V) removal in aqueous solution. Rice husk ash after
heating at 700oC is covered with iron hydroxide with 5% NH3 precipitate
agent. Material characteristics are determined by XRD, EDX, TEM analysis.
The results showed that obtained RHA/Fe(OH)3 exists in an amorphous form
with porous structure and homogeneous surface, forming uniform size
spherical particles of about 150 nm. The agglomerated particle adsorption
facilitated the capacity of As(V) in aqueous solution, with the initial
concentration of 50 mg/L, the adsorption dose of 5 g/L leading to the
maximum adsorption efficiency at 92.48%.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu tro
trấu phủ sắt hydroxit (RHA/Fe(OH)3) có hoạt tính hấp phụ ion As(V)
trong dung dịch nước. Tro trấu sau khi nung ở nhiệt độ 700 oC được phủ
sắt hydroxit bằng tác nhân kết tủa NH3 5%. Các đặc trưng của vật liệu được
xác định bằng các phương pháp XRD, EDX, TEM. Kết quả cho thấy, vật liệu
tro trấu hấp phụ biến tính RHA/Fe(OH)3 tồn tại ở dạng vô định hình, cấu
trúc xốp, bề mặt đồng nhất với các hạt hình cầu kích thước đồng đều khoảng
150 nm. Các hạt kết tụ với nhau tạo nhiều tâm hoạt tính giúp làm tăng khả
năng hấp phụ ion As(V) trong môi trường nước. Với nồng độ As(V) ban đầu
là 50 mg/L, liều lượng vật liệu hấp phụ 5 g/L, hiệu suất hấp phụ cao nhất đạt
92,48%.

1. MỞ ĐẦU
Asen là nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho sự
sinh trưởng và phát triển của con người và sinh
vật, có vai trò quan trọng trong việc trao đổi
nuclein và tổng hợp protit (Đỗ Văn Ái và cs.,
2003). Tuy nhiên, theo tổ chức y tế thế giới
WHO, nếu nồng độ asen trong nước vượt quá
0,01mg/L thì có thể gây nhiễm độc và tác hại xấu
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đến sức khỏe con người với các triệu chứng như
đau bụng, nôn mửa, đau cơ, suy nhược, phù nề da,
trong trường hợp nặng có thể gây ung thư. Tại
Bangladesh, sự nhiễm độc nước giếng do asen
càng được khẳng định, khi từ năm 1993 tới nay đã
có khoảng 35 đến 77 triệu người có nguy cơ bị
ngộ độc (Dinesh, 2007). Ở Việt Nam, những vùng
bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất là Hà Nam, Hà Tây
(cũ), Nam Định, Ninh Bình. Trong đó, mức độ ô
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nhiễm asen ở tỉnh Hà Nam là cao nhất so với cả
nước (50,2% số giếng khoan ở Hà Nam có nồng
độ asen trên 0,05 mg/L) (Đỗ Văn Ái và cs., 2003).
Vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu trong
nước cũng như trên thế giới nhằm loại bỏ asen
trong nước để đảm bảo sức khỏe con người.

Hiện nay có nhiều phương pháp biến tính để nâng
cao khả năng hấp phụ của vật liệu tro trấu, trong
đó, sử dụng Fe(OH)3 để biến tính vật liệu tro trấu
có khả năng hấp phụ asen trong môi trường nước
rất tốt (Pehlivan và cs., 2013). Sắt là chất phổ
biến, rẻ tiền và có sẵn, sau khi phủ Fe(OH)3 lên
tro trấu thì vật liệu tro trấu biến tính có cấu trúc
xốp hơn, độ rỗng của vật liệu giảm, các tâm xúc
tác FeOOH nằm trong lòng các ống mao quản,
các hạt vật liệu đặc khít và liên kết chặt chẽ với
nhau làm cho vật liệu có hoạt tính hấp phụ cao
hơn.

Hiện nay, có nhiều công nghệ xử lý asen đã được
nghiên cứu và sử dụng như: sự oxy hóa, sự kết
tủa/ làm giàu, sự tách, lọc bằng màng, hấp
phụ...Trong đó phương pháp hấp phụ được đánh
giá là có hiệu quả cao, an toàn, phổ biến và kinh
tế. Hàng loạt chất hấp phụ mới của các công trình
nghiên cứu trong và ngoài nước như là tro trấu
(Ranjan và cs., 2009), zeolit (Jeon và cs., 2009),
bùn đỏ (Altundogan và cs., 2000; Fuhrman và cs.,
2004), cacbon hoạt tính (Borah và cs, 2008), sắt
hidroxit và oxit (Appelo và cs., 2002; Hlavay và
cs., 2005; Gaosheng và cs., 2007), vật liệu nano
oxit Fe-Ti, vật liệu oxit Fe-Ti, tương tác giữa vi
khuẩn và kim loại… được ứng dụng và phát triển
nhằm nâng cao hiệu quả loại bỏ các chất gây ô
nhiễm hữu cơ và vô cơ trong nước, đặc biệt là
asen. Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng nguyên
liệu là trấu để loại bỏ asen trong dung dịch nước
là chưa nhiều.

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát
triển vật liệu hấp phụ từ trấu và biến tính với
Fe(OH)3 để loại bỏ As (V) trong dung dịch nước.
2. THỰC NGHIỆM
2.1 Tổng hợp vật liệu tro trấu phủ sắt (III)
hydroxit
Vỏ trấu trong nghiên cứu này được thu nhận tại
tỉnh Long An được xử lý bằng cách ngâm trong
dung dịch HCl 1M trong 24 giờ, sau đó rửa sạch,
phơi, sấy khô và nhiệt phân trong lò điện ở nhiệt
độ 700 oC, trong 60 phút, thu được tro trấu
(RHA). RHA được ngâm trong dung dịch Fe3+
0,1M, khuấy đều hỗn hợp trong 30 phút bằng máy
khuấy từ, sử dụng dung dịch NH3 5% làm tác
nhân kết tủa hoàn toàn Fe3+ dưới dạng hydroxit
bao bọc quanh các hạt tro trấu. Kết tủa được rửa
và sấy khô ở 80 oC trong 30 phút, thu được vật
liệu hấp phụ biến tính từ tro trấu phủ sắt (III)
hydroxit (RHA/Fe(OH)3). Quy trình tổng hợp vật
liệu RHA/Fe(OH)3 được tóm tắt ở Hình 1.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, việc sử dụng
trấu làm vật liệu hấp phụ các chất ô nhiễm trong
môi trường nước có thể giải quyết được lượng phế
thải hàng năm của nước ta. Sau khi đốt, tro trấu
chứa silic đioxit và cacbon hoạt tính ở dạng vô
định hình, cấu trúc lỗ xốp có hoạt tính cao, ưa
nước, diện tích bề mặt lớn nên chúng có khả năng
hấp phụ tốt, tuy nhiên khả năng hấp phụ chưa cao.
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Trấu
- Ngâm trong HCl 1M, 24 giờ
- Rửa sạch, sấy khô
- Nung 700 oC, 60 phút
Tro trấu

Dung dịch Fe3+

- Khuấy từ
- Dung dịch NH3 5%
- Lọc
- Rửa
- Sấy
Vật liệu RHA/Fe(OH)3

Hình 1. Sơ đồ tổng hợp vật liệu RHA/Fe(OH)3
- Khảo sát nhiệt độ sấy

Hoạt tính của vật liệu RHA/Fe(OH)3 được đánh
giá thông qua khả năng hấp phụ ion As(V) trong
dung dịch nước. Thí nghiệm được tiến hành với
0,5g vật liệu RHA/Fe(OH)3 trong bình tam giác
chứa 100mL dung dịch As(V) nồng độ 50 mg/L, ở
pH = 4. Hỗn được lắc đều bằng máy lắc trong 120
phút để quá trình hấp phụ đạt cân bằng. Sau đó
hỗn hợp được lọc để tách pha rắn, thu lấy phần
dung dịch, xác định nồng độ As(V) trong dung
dịch sau hấp phụ. Hiệu suất quá trình hấp phụ
được tính theo công thức:
𝐻𝐻 =

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy vật liệu
sau khi phủ Fe(OH)3, tro trấu sau khi nung ở 700
oC trong 60 phút, được tổng hợp sao cho hàm
lượng Fe2O3 đạt nồng độ đã được xác định ở thí
nghiệm trên. Mẫu sau khi phủ Fe(OH)3 được sấy ở
các nhiệt độ khác nhau từ 80 oC đến 200 oC trong
thời gian 30 phút và được ký hiệu tương ứng theo
nhiệt độ nung lần lượt từ B80 đến B200.
Từ kết quả khảo sát các yếu tố, hàm lượng phủ và
nhiệt độ sấy trong quá trình điều chế vật liệu mẫu
được tổng hợp ở điều kiện thích hợp nhất và được
phân tích để xác định các tính chất đặc trưng, sau
đó được sử dụng để khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình hấp phụ asen.

(𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒 ). 100
𝐶𝐶𝑜𝑜

Trong đó: Co và Ce lần lượt là nồng độ của As(V)
trong dung dịch trước và sau hấp phụ (mg/L)
2.2 Nội dung nghiên cứu

2.2.2 Nghiên cứu quá trình hấp phụ asen trong
nước lên vật liệu tro trấu phủ sắt (III)
hidroxit

2.2.1 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu
biến tính

- Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ
asen

- Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Fe3+
Để khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Fe(OH)3
quy về Fe2O3 các mẫu khảo sát vật liệu
RHA/Fe(OH)3 được tổng hợp sao cho hàm lượng
Fe2O3 thay đổi từ 5% đến 35%, các mẫu được ký
hiệu tương ứng từ A5 đến A10.

Để khảo sát pH thích hợp cho quá trình hấp phụ
asen trong dung dịch nước, dãy dung dịch asen có
nồng độ 50 mg/L được chuẩn bị ở pH khác nhau
từ 1÷14. Thí nghiệm được tiến hành với 0,5g vật
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liệu RHA/Fe(OH)3 trong 100 mL dung dịch đã
chuẩn bị. Hỗn hợp được lắc đều trong 120 phút,
sau đó được lọc để tách pha rắn lấy phần dung
dịch thu được để tiến hành xác định nồng độ asen
còn lại.

V: thể tích dung dịch (V = 100 mL = 0,1 L), m:
liều lượng vật liệu hấp phụ (mg)
Với phương pháp đồ thị, phương trình Langmuir
tại thời điểm cân bằng:

- Ảnh hưởng của liều lượng vật liệu đến hiệu
suất hấp phụ asen

Ce Ce
1
=
+
q e q m Kq m

Để nghiên cứu ảnh hưởng của lượng vật liệu đến
khả năng hấp phụ asen trong dung dịch nước, thí
nghiệm được tiến hành với 1-10g vật liệu trong
bình 100 mL dung dịch asen có nồng độ 50 mg/L,
ở pH = 4. Hỗn hợp được lắc đều trong 120 phút,
sau đó được lọc để tách pha rắn lấy phần dung
dịch thu được tiến hành xác định nồng độ asen
còn lại.

Từ số liệu thực nghiệm, phương trình biểu diễn
mối quan hệ giữa Ce/qe theo Ce được xây dựng.
Nếu quá trình hấp phụ tuân theo mô hình đẳng
nhiệt Langmuir thì phương trình có dạng đường
thẳng y = a.x + b. Từ các hệ số a, b, hệ số K và
dung lượng hấp phụ cực đại qm được xác định.
Dạng tuyến tính của phương trình Freundlich tại
thời điểm cân bằng:

- Ảnh hưởng của vật liệu hấp phụ đến hiệu
suất hấp phụ asen

1

lnqe = lnK + lnCe
𝑛𝑛

Thí nghiệm được tiến hành với vật liệu RHA và
vật liệu RHA/Fe(OH)3 cùng khối lượng là 5g
được cho vào bình chứa 100 mL dung dịch asen
có nồng độ 50 mg/L, ở pH = 4. Hỗn hợp được lắc
đều trong 120 phút. Khi quá trình hấp phụ đạt cân
bằng thì hỗn hợp được lọc loại bỏ pha rắn, thu lấy
phần dung dịch và xác định nồng độ asen sau hấp
phụ bằng phương pháp đo AAS.

qe là dung lượng hấp phụ tại thời điểm cân bằng
(mg/g).
2.3 Vật liệu và hóa chất
Fe(NO3)3.9H2O (Trung Quốc), NH3 (1:10) (Trung
Quốc), HCl đặc (Trung Quốc), H2SO4 đặc (Trung
Quốc), NaOH (Trung Quốc), NaCl (Trung Quốc),
KCl (Trung Quốc), quỳ tím (Việt Nam), dung
dịch As (V) (Merck).
Ảnh TEM được chụp trên kính hiển vi điện tử
truyền qua JEM1010 (JEOL-Nhật Bản). Phổ tán
sắc năng lượng tia X (EDX) được ghi trên thiết bị
JED-2300 Analysis Station. Thành phần pha tinh
thể của sản phẩm được xác định bằng nhiễu xạ tia
X (XRD) trên thiết bị D5005 (Siemens, Đức) với
bức xạ CuKα (λ = 1,5406Å).

- Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ asen trong
dung dịch nước
Thí nghiệm được tiến hành với 1-10g vật liệu
trong chứa 100 mL dung dịch asen có nồng độ 50
mg/L, ở pH = 4. Hỗn hợp được lắc đều trong 120
phút. Khi quá trình hấp phụ đạt cân bằng thì hỗn
hợp được lọc loại bỏ pha rắn, thu lấy phần dung
dịch và xác định nồng độ asen sau hấp phụ bằng
phương pháp đo AAS. Trong nghiên cứu này, mô
hình đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich và Langmuir
được sử dụng để mô tả quá trình hấp phụ.

Nồng độ As (V) trong dung dịch nước được đo
bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AA-6800
SHIMADZU (Nhật Bản).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong đó, dung lượng hấp phụ asen được tính
theo công thức:
𝑞𝑞𝑒𝑒 =

3.1 Đặc tính vật liệu hấp phụ và vật liệu hấp
phụ biến tính được tổng hợp từ vỏ trấu

(𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒 ). 𝑉𝑉
𝑚𝑚

3.1.1 Thành phần pha của vật liệu
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(a)
(b)
Hình 2. Giản đồ XRD mẫu vật liệu tro trấu (RHA) (a) RHA/Fe(OH)3 15% Fe2O3 (b)
Hình 2 trình bày giản đồ nhiễu xạ tia X của tro
trấu (a) và vật liệu RHA/Fe(OH)3 (b). Thành phần
pha chủ yếu của tro trấu và vật liệu RHA/Fe(OH)3
là pha vô định hình. Trên hình 2(a) chỉ xuất hiện
pic nhiễu xạ có cường độ nhỏ tại 22,5o, đây là pic
đặc trưng của pha cristobalite (α- SiO2). Khi phủ
Fe(OH)3 lên tro trấu để tổng hợp vật liệu thì hình

2(b) xuất hiện pic nhiễu xạ có cường độ 35,5o
nhưng không xuất hiện pic đặc trưng của
Fe(OH)3, điều này cũng có thể là do lúc này
Fe(OH)3 có dạng cấu trúc vô định hình chứng tỏ
một phần nhỏ SiO2 vô định hình của RHA khi
nung đã chuyển sang dạng tinh thể hoặc vi tinh
thể.
Nguyên tố

%m

Nguyên tố

%m

O

50,87

O

59,72

Si

36,26

Si

40,25

Fe

12,85

K

0,03

K

0,02

(a)

(b)

Hình 3. Giản đồ EDX mẫu tro trấu (RHA) (a), vật liệu RHA/Fe(OH)3 15% Fe2O3 (b)
hợp vật liệu là 15%. Điều này chứng tỏ Fe(OH)3
được phủ lên tro trấu rất đồng đều.

Giản đồ EDX của tro trấu và vật liệu
RHA/Fe(OH)3 được biểu diễn ở hình 3. Trên hình
3(a) cho thấy xuất hiện các pic đặc trưng của Si, O,
ngoài ra còn có mặt K, hình 3(b) xuất hiện các pic
đặc trưng của Si và Fe, ngoài ra còn có mặt O. Kết
quả này phù hợp với hàm lượng Fe2O3 khi tổng

3.1.2 Hình thái và kích thước hạt của vật liệu
Hình ảnh TEM của mẫu tro trấu (RHA) và mẫu
vật liệu RHA/Fe(OH)3 với điều kiện thích hợp
được trình bày ở hình 4.
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(a)

(b)

Hình 4. Ảnh TEM của tro trấu (a) và vật liệu RHA/Fe(OH)3 15% Fe2O3 (b)
Hình 4 cho thấy hạt tro trấu có cấu trúc rỗng xốp,
kích thước hạt khoảng 150 nm, các hạt khá đồng
đều và liên kết với nhau tạo thành hệ thống mao
quản chằng chịt. Sau khi phủ Fe(OH)3 lên tro trấu
thì vật liệu RHA/Fe(OH)3 có cấu trúc xốp, độ rỗng
của vật liệu giảm do các phân tử Fe(OH)3 đã nằm

trong lòng các ống mao quản, các hạt vật liệu đặc
khít và liên kết chặt chẽ với nhau, cho thấy vật
liệu biến tính có khả năng hấp phụ cao.
3.2 Ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến khả
năng hấp phụ As của vật liệu
3.2.1 Ảnh hưởng hàm lượng Fe2O3

Bảng 1. Hiệu suất hấp phụ asen của vật liệu RHA/Fe(OH)3 có hàm lượng Fe2O3 khác nhau
Ký hiệu mẫu

Hàm lượng Fe2O3 (%)

Ce (mg/L)

H (%)

A5

5

26,395

47,21

A10

10

15,035

69,93

A15

15

0,595

98,81

A20

20

0,510

98,98

A25

25

0,465

99,07

A30

30

0,440

99,12

A35

35

0,425

99,15

Bảng 1 cho thấy hiệu suất tăng mạnh khi tăng
hàm lượng Fe2O3 từ 5% đến 15% thì hiệu suất hấp
phụ asen tăng mạnh từ 47,21% đến 98,81%. Tiếp
tục tăng hàm lượng Fe2O3 thì hiệu suất hấp phụ
asen thay đổi không đáng kể. Điều này có thể
được giải thích là do liều lượng Fe 2O3 tăng lên

đã phủ lên bề mặt của tro trấu đã làm bít một
phần hệ thống mao quản làm cho hiệu suất hấp
phụ thay đổi không đáng kể. Có thể thấy rằng
vật liệu RHA/Fe(OH)3 có khả năng hấp phụ asen
rất tốt, chọn hàm lượng Fe2O3 để phủ lên vật liệu
RHA là 15%.
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3.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy
Bảng 2. Hiệu suất hấp phụ asen của vật liệu sấy ở các nhiệt độ khác nhau
Ký hiệu mẫu

Nhiệt độ sấy oC

Ce (mg/L)

H (%)

B80

80

0,590

98,82

B100

100

0,725

98,55

B120

120

0,985

98,03

B140

140

1,120

97,76

B160

160

1,445

97,11

B180

180

1,775

96,54

B200

200

1,880

96,24

Kết quả cho thấy trong khoảng nhiệt độ sấy từ 80
đến 120 oC, hiệu suất hấp phụ gần như không thay
đổi đáng kể. Khi tăng nhiệt độ sấy từ 140 đến 200
oC hiệu suất hấp phụ giảm, có thể một phần SiO
2
ở dạng vô định hình chuyển sang tinh thể, làm
giảm diện tích bề mặt cũng như các trung tâm
hoạt động dẫn đến khả năng hấp phụ kém. Do đó
chọn nhiệt độ thích hợp để sấy vật liệu sau khi
tổng hợp là 80 oC.

Hình 5 cho thấy khi tăng pH từ 1 đến 2 thì hiệu
suất hấp phụ tăng mạnh từ 48,48% lên 96,59%.
Giá trị pH thay đổi từ 2 đến 7 thì hiệu suất của
quá trình hấp phụ asen trong nước tăng lên thay
đổi không đáng kể. Nhưng khi pH tăng từ 7 lên 12
thì hiệu suất hấp phụ giảm mạnh từ 97,04% xuống
17,88%. Do đó điều kiện pH thích hợp để vật liệu
hấp phụ tốt asen trong nước là 4, trong môi trường
axit để lớp sắt (III) hidroxit không bị hòa tan làm
ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion asen trong
dung dịch nước, điều này phù hợp với nghiên cứu
của Pehlivan và cs. (2013).

3.3 Nghiên cứu quá trình hấp phụ As lên vật
liệu hấp phụ biến tính RHA/Fe(OH)3

Hiệu suất hấp phụ (%)

3.3.1 Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ
asen
100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13
pH

Hình 5. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ asen trong nước
Giá trị pH đóng vai trò quan trọng trong quá trình
loại bỏ các ion As (V) ra khỏi dung dịch nước. Cơ
chế loại bỏ As (V) trong dung dịch được giải thích

theo “Định luật Cu-lông” và quá trình hình thành
các phức chelat giữa các ion As (V) với các nhóm
tích điện trên bề mặt chất hấp phụ. Ở pH thấp
109

AGU International Journal of Sciences – 2022, Vol. 30 (1), 103 – 112

hiệu suất hấp phụ asen

hơn, mật độ điện tích dương trên các vị trí bề mặt
tăng lên dẫn đến lực hút tĩnh điện giữa các nhóm
(FeOH2+) và As (V) tăng lên, làm tăng sự hấp phụ
đối với các ion As (V) của H3AsO4. Ngược lại,
khi tăng độ pH, lực đẩy tĩnh điện tăng do giảm
điện tích dương các vị trí hấp phụ. Hơn nữa, lực
hút tĩnh điện giữa các nhóm bề mặt tích điện
dương (FeOH2+) và As (V) của H2AsO4- và
HAsO42− giảm, cản trở hình thành các phức chất
bề mặt dẫn đến khả năng hấp phụ thấp hơn.

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của liều lượng vật
liệu đến hiệu suất hấp phụ asen trong nước được
trình bày ở bảng 3, khi tăng liều lượng vật liệu từ
1 g/L đến 5 g/L thì hiệu suất của quá trình hấp
phụ asen trong nước tăng mạnh từ 29,54% lên
92,48%. Nhưng khi tăng liều lượng vật liệu lên 6
g/L đến 10 g/L thì hiệu suất hấp phụ của vật liệu
thay đổi không đáng kể. Do đó chọn liều lượng
vật liệu thích hợp để tiến hành hấp phụ asen trong
nước là 5 g/L.

3.3.2 Ảnh hưởng của liều lượng vật liệu đến

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng vật liệu đến hiệu suất thấp phụ asen trong dung dịch nước
Kí hiệu mẫu
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
3.3.2

Liều lượng vật liệu hấp phụ (g/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ce(mg/L)
35,09
24,72
12,9
6,19
3,76
2,01
1,87
1,59
0,83
0,47

Hiệu suất (%)
29,82
50,56
74,20
87,62
92,48
95,98
96,26
96,82
98,34
99,06

Ảnh hưởng của vật liệu hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ asen
100

Hiệu suất hấp phụ
%

80
60
40
20
0

RHA

RHA/Fe(OH)3

Hình 6. Ảnh hưởng của vật liệu hấp phụ đến hiệu suất thấp phụ asen trong dung dịch nước
hấp phụ asen của vật liệu RHA/Fe(OH)3 cao gấp
gần 1,3 lần so với vật liệu RHA. Khả năng hấp
phụ của vật liệu RHA/Fe(OH)3 cao hơn có thể
được giải thích là do sự tồn tại đồng thời và liền
kề các tâm hấp phụ và sự tương tác điện tử giữa
hidroxyt sắt và chất mang RHA.

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của vật liệu hấp phụ
đến hiệu suất hấp phụ asen trong nước được trình
bày ở hình 6. Hiệu suất hấp phụ asen của vật liệu
RHA đạt 71,14% cho thấy vật liệu RHA (đóng vai
trò là chất mang trong nghiên cứu này) cũng cho
hoạt tính hấp phụ asen tương đối tốt. Hiệu suất
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3.4 Nghiên cứu đẳng nhiệt quá trình hấp phụ asen
Bảng 4. Dung lượng hấp phụ asen của vật liệu RHA/Fe(OH)3 trong dung dịch nước
STT

Liều lượng vật liệu hấp phụ (g/L)

Co(mg/L)

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
Nghiên cứu đẳng nhiệt quá trình hấp phụ As (V)
trong dung dịch nước thông qua dung lượng hấp
phụ của vật liệu RHA/Fe(OH)3 được trình bày ở
bảng 4.
y = 0,067x + 0,1367
R² = 0,9905

lnqe

Ce/qe

3,0
2,0
1,0
0,0

0

20

qe (mg/g)

50
35,09
14,91
50
24,72
12,64
50
12,9
12,37
50
6,19
10,95
50
3,76
9,24
50
2,01
7,99
50
1,87
6,87
50
1,59
6,05
50
0,83
5,46
50
0,47
4,95
Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ theo các mô
hình của Langmuir và Freundlich xây dựng từ kết
quả hấp phụ trên được trình bày ở hình 7.

5,0
4,0

Ce(mg/L)

-2

40

3
2,5
2
1,5 y = 0,2623x + 1,7985
R² = 0,9542
1
0,5
0
0
2

4

lnCe

Ce (mg/L)

(a)

(b)

Hình 7. Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir-2 (a) và đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich (b) của vật
liệu RHA/Fe(OH)3 đối với asen trong nước ở nhiệt độ thường
Xây dựng các phương trình hồi quy tuyến tính và tính toán được các tham số đẳng nhiệt hấp phụ và trình
bày ở bảng 5.
Bảng 5. Các tham số của phương trình đẳng nhiệt dạng tuyến tính
Mô hình đẳng nhiệt

Phương trình

Langmuir

 1 
Ce  1 
=   × Ce + 

qe  qm 
 K × qm 

Freundlich

1
ln=
q e ln K + ln Ce
n
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Các tham số
qm= 14,92
K = 0,49
K = 6,04
n = 3,812

r2
0,9905

0,9542
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Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đẳng nhiệt
hấp phụ Langmuir-2 có hệ số tương quan r2 =
0,9905 lớn hơn so với mô hình đẳng nhiệt hấp phụ
Freundlich có hệ số tương quan r2 = 0,9542. Do
đó, có thể thấy mô hình đẳng nhiệt hấp phụ
Langmuir-2 mô tả tốt hơn mô hình đẳng nhiệt
Freundlich đối với quá trình hấp phụ asen trong
dung dịch nước khi dùng vật liệu tro trấu phủ
Fe(OH)3. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của
Pehlivan và cs. (2013). Dung lượng hấp phụ cực
đại của mẫu tro trấu phủ sắt (III) hidroxit bằng
14,92 mg/g. Theo mô hình này, quá trình hấp phụ
asen lên vật liệu RHA/Fe(OH)3 là đơn lớp, tiểu
phân bị hấp phụ liên kết với bề mặt tại những
trung tâm xác định, mỗi trung tâm chỉ hấp phụ
một tiểu phân, bề mặt tro trấu là đồng nhất, năng
lượng hấp phụ đối với các tiểu phân là như nhau,
không phụ thuộc vào sự có mặt của các tiểu phân
hấp phụ ở trên các trung tâm bên cạnh.
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KẾT LUẬN
Vật liệu RHA/Fe(OH)3 được tổng hợp thành công
bằng cách nung vỏ trấu ở 700 oC, thời gian lưu 60
phút, hàm lượng Fe(OH)3 phủ lên bề mặt tro trấu
(quy về Fe2O3) là 15%, nhiệt độ sấy vật liệu ở 80
oC có khả năng hấp phụ tốt nhất asen hàm lượng
50 mg/L và đạt hiệu suất hấp phụ 92,48% với liều
lượng 5 g/L. Vật liệu thu được có kích thước hạt
đồng đều, cấu trúc xốp, thành phần pha chủ yếu là
SiO2 và Fe2O3 dạng vô định hình. Quá trình hấp
phụ asen tuân theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt
Langmuir-2 với hằng số K = 0,490 và r2= 0,9905.
Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu tro trấu
phủ sắt (III) hidroxit là 14,92 mg/g.
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