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

-  Luận án đã tối ưu được quy trình chiết phân đoạn As trong trầm tích. Lựa chọn được 5 tác nhân chiết: 

NaHCO3 0,5M, pH 8,5; HCOOH 0,5M, pH 3; Axit ascobic 0,1M, pH 3; hỗn hợp NH4 – oxalat 0,2M và axit 

ascobic 0,1M; HNO3 65% tương ứng với 5 pha liên kết chính của As trong trầm tích: pha hấp phụ; pha 

khoáng dễ hòa tan; pha khoáng sắt hoạt động; pha khoáng sắt tinh thể và pha khoáng sắt pyrit. Bốn pha chiết 

đầu tiên được thực hiện trong điều kiện yếm khí, thời gian chiết tối ưu là 6 giờ. Quy trình này có độ lặp tốt với 

độ lệch chuẩn tương đối nhỏ hơn 10%. 

- Luận án đã lựa chọn được các điều kiện tiến hành thí nghiệm hấp phụ và giải hấp phụ của As trên 

trầm tích tự nhiên trong điều kiện yếm khí nghiêm ngặt: sử dụng dung dịch nền NaHCO310mM với thời 

gian hấp phụ đạt cân bằng là 3 ngày, điều kiện yếm khí trong glove box được tạo ra bằng  hỗn hợp khí 

N2:H2 (97%:3%), qua xúc tác Pd và dung dịch Fe(II).  

- Trong trầm tích ở khu vực Nam Dư – Hoàng Mai – Hà Nội với độ sâu từ 0,9m đến -40m As tồn tại chủ 

yếu trên pha khoáng sắt tinh thể. Đây là pha khoáng chính chứa As, là nguồn chủ yếu giải phóng As từ 

trầm tích vào nước ngầm trong môi trường khử. 

- Sự hấp phụ của As(V) trong trầm tích ở khu vực Nam Dư  – Hoàng Mai – Hà Nội cao hơn so với 

As(III) từ 7-10 lần. Quá trình hấp phụ và giải hấp phụ của As(III) là thuận nghịch, trong đó đối với As(V) 

thì kém thuận nghịch hơn. Kết quả này góp phần chứng tỏ As(III) linh động hơn so với As(V) và làm rõ 

hơn cơ chế dịch chuyển của As trong nước ngầm. 

- Tìm được các bằng chứng về sự vận động của As từ trầm tích vào nước ngầm trong tầng chứa nước 

Holocen và đặc biệt là sự di chuyển của As từ tầng Holocen xuống tầng Pleistocen dưới tác động của khai 

thác nước ở khu vực Nam Dư – Hoàng Mai – Hà Nội. Nghiên cứu đã góp phần giải thích sự ô nhiễm As 

trong các tầng chứa nước ở khu vực phía Nam Hà Nội. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Quy chiết chiết phân đoạn có thể sử dụng để nghiên cứu sự phân bố các pha liên kết của As trên trầm 

tích nhằm tìm nguồn chứa As trên trầm tích ở những khu vực nước ngầm ô nhiễm As. 

- Sự vận động của As từ tầng Holocen xuống tầng Pleistocen dưới tác động khai thác nước ở khu vực 

Nam Dư có thể sử dụng để dự đoán hàm lượng As trong các tầng chứa nước ở các khu vực khác, nơi 

cũng diễn ra hoạt động khai thác nước ngầm mạnh mẽ. 



13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: theo dõi nồng độ As trong các tầng Holocen và Pleistocen trong 

khoảng thời gian dài ở những khu vực có hoạt động khai thác nước. 
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