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4. Mục tiêu đề tài:  

Đề tài hƣớng tới phƣơng pháp xử lý thuốc trừ sâu cơ clo đã đƣợc sử dụng rộng rãi 

trong nông nghiệp đó là Lindane trong môi trƣờng nƣớc. Nghiên cứu chế tạo thành công 

vật liệu mới là nano alpha nhôm hydroxit αAl(OH)3, đƣợc biến tính bằng chất hoạt động 

bề mặt mang điện âm thân thiện với môi trƣờng, natri dodecyl sulfat (SDS) để tăng 

cƣờng khả năng xử lý Lindane. Đề tài cũng khảo sát tối ƣu các điều kiện để xử lý 

Lindane bằng phƣơng pháp hấp phụ sử dụng α-Al(OH)3 biến tính bằng SDS.   

5. Tính mới và tính sáng tạo: 

 Vật liệu mới đƣợc chế tạo thành công là nano alpha nhôm hydroxit α-Al(OH)3 đƣợc 

biến tính bằng chất hoạt động bề mặt mang điện âm SDS để  biến đổi đặc tính kị nƣớc 

của bề mặt với phƣơng pháp đơn giản. Thành công của đề tài mở ra hƣớng nghiên cứu  

mới về vật liệu tiên tiến thân thiện với môi trƣờng phù hợp đối với các nƣớc đang phát 

triển nhƣ Việt Nam hƣớng tới phát triển bền vững. 

6. Kết quả nghiên cứu 

        Vật liệu nano nhôm hydroxit đƣợc chế tạo thành công có cấu trúc Bayerite, chứa các 

nhóm chức đặc trƣng Al-OH, diện tích bề mặt riêng 154,4 m
2
/g. Điều kiện tối ƣu để xử lý 

Lindane bằng vật liệu nhôm hydroxit biến tính với SDS là: Thời gian hấp phụ 60 phút. 

Lƣợng chất hấp phụ 25,0 mg/ mL và pH = 6,0. Khi áp dụng các điều kiện hấp phụ tối ƣu, 

hiệu suất xử lí Lindane tối đa 93.68%. Cơ chế hấp phụ đƣợc đề xuất do lực tƣơng tác kị 

nƣớc của phân tử Lindane chứa mạch carbon và mạch alkyl của mixen kép trên bề mặt 

α-Al(OH)3 biến tính bằng SDS . 



7. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng và khả 

năng áp dụng thực tế: 

      Đây là đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có định hƣớng ứng dụng cao trên cơ 

sở vật liệu mới trong kĩ thuật hóa học xử lý ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Nghiên cứu thành 

công trên vật liệu α-Al(OH)3 đƣợc tổng hợp trong phòng thí nghiệm có thể phát triển với 

các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên giá thành thấp chứa thành phần nhôm hydroxit. Đồng 

thời vật liệu nano nhôm hydroxit sau khi biến tính bằng SDS cho hiệu quả xử lý cao, giúp 

giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc chứa tồn dƣ các thuốc trừ sâu cơ clo 

(OCP) trong đó có Lindane. Nghiên cứu vì vậy hƣớng tới phát triển xanh và bền vững, có 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng với môi trƣờng và xã hội. 
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