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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
- Đã tổng hợp được các vật liệu bentonite Di Linh chống bằng các cột chống là ion Keggin, và các 
ion tương tự ion Keggin của sắt và titan với các tỷ lệ khác nhau. Các bentonite chống thu được có 
diện tích bề mặt riêng tăng lên đáng kể so với các vật liệu ban đầu. 

- Đã sử dụng phương pháp 27Al-NMR chứng minh điều chế thành công ion Keggin từ dung dịch 
AlCl3 và NaOH. 

- Đã tổng hợp được các vật liệu hấp phụ lai vô cơ – hữu cơ bằng cách đưa CTAB với các hàm 
lượng khác nhau bằng phương pháp khô, đơn giản, dễ chế tạo. 
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loại nặng (Cu2+), với phẩm nhuộm gốc cation (methylene blue) và phẩm nhuộm gốc anion (methyl 
orange). 
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năng xử lý nguồn nước bị ô nhiễm đồng thời cả các chất hữu cơ và các kim loại nặng. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu khả năng xúc tác của các vật liệu tổng hợp 
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