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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

a. Điều chế được loại vật liệu mới γ-Al2O3-SDS-APDC (M1) dùng để tách và làm giàu lượng 

vết As(III), As(V) vô cơ, vật liệu γ-Al2O3-SDS-dithizon (M2) có khả năng làm giàu lượng vết 

thủy ngân trong môi trường nước.  

b. Lần đầu tiên nghiên cứu tách As(III) khỏi As(V) trên cột chiết pha rắn với thành phần pha 

tĩnh M1, kết quả thu được vật liệu M1 hấp phụ As(III) ở pH dung dịch bằng 3 trong khi As(V) 

không bị hấp phụ. Ứng dụng vật liệu M1 làm giàu lượng vết asen, hệ số làm giàu là 100 lần với hiệu 

suất thu hồi trên 98%, dung lượng As(III) hấp phụ trên cột chiết 20,83 ± 0,37 mg/g, ngoài ra có 

thể tái sử dụng vật liệu khoảng 6 lần.  

c. Ứng dụng phương pháp ICP-MS xác định tổng hàm lượng các nguyên tố Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Zn,Cu, Pb, Cd trong mẫu nước ngầm thuộc xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương. Ứng dụng 

phương pháp phân tích thống kê đa biến xác định nguồn gốc gây ô nhiễm, khả năng lan truyền ô 

nhiễm kim loại nặng trong môi trường nước ngầm tại xã Nam Tân huyện Nam Sách tỉnh Hải 

Dương cho thấy chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi hàm lượng các kim loại nặng như Cu, Pb, Cd, 

Zn, Cr, Mn, nhưng bị ô nhiễm bởi Fe, As do thành phần địa chất gây lên. Nồng độ của các 



nguyên tố này bị pha loãng và di chuyển theo dòng chảy của nước ngầm theo hướng Đông – 

Bắc, Tây – Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

         - Xác định lượng vết As(III), As(V) và Hg(II) trong các nguồn nước khác nhau.  

         - Ứng dụng phương pháp ICP-MS xác định tổng hàm lượng các nguyên tố Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Zn,Cu, Pb, Cd trong các nguồn nước. Ứng dụng phương pháp phân tích thống kê đa biến xác 

định nguồn gốc gây ô nhiễm, khả năng lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường nước 

ngầm.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

         - Xác định lượng vết kim loại nặng trong thực phẩm, xác định dạng tồn tại của các ion kim 

loại nặng.  

         - Ứng dụng phương pháp phân tích thống kê đa biến xác định nguồn gốc gây ô nhiễm, khả 

năng lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong các nguồn khác nhau. 
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