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

1. Đã nghiên cứu đánh giá khả năng oxy hóa As(III) thành As(V) trong nước bằng oxy không khí và ảnh 

hưởng của một số yếu tố quan trọng đến quá trình này. 

a, Trong nước (deion) chỉ có asen thì khả năng oxy hóa chuyển hóa As(III) thành As(V) bằng oxy không 

khí khá thấp, chỉ đạt trên 30,2% (DO trong khoảng 8mg/l) mặc dù sự chuyển hóa này xảy ra khá nhanh, chỉ 

trong  30 phút. Nhưng cũng trong nước deion, khi có mặt mangan và sắt, khả năng chuyển hóa của As(III) 

thành As(V) gần như hoàn toàn (98%). 

b,  Trong môi trường nước có thành phần tương tự như nước mưa ngấm qua đất, khả năng chuyển hóa 

của As(III) thành As(V) và Mn(II) thành MnO2 thấp hơn so với trong môi trường nước tinh khiết (deion) ở cùng 

điều kiện. 

2.  Hiệu suất tách loại asen và mangan phụ thuộc vào pH, các dạng sắt hydroxit tạo thành và một số ion 

cản trở, đặc biệt là phốt phát, silicat. 

a, Đối với asen, dạng Fe(III)hydroxit vô định hình có khả năng hấp phụ tốt asen, với tỷ lệ dạng vô định 

hình là 48,6% (nồng độ Fe(II) ban đầu 30mg/l) có thể lưu giữ được trên 95% asen.Tuy nhiên sắt(III)hydroxit 

dạng vi tinh thể cũng có khả năng hấp phụ asen nhưng thấp hơn nhiều. 

b,  Đối với mangan, Mn bị loại khỏi dung dịch chủ yếu do qúa trình oxi hóa của oxy chuyển Mn(II) thành 

MnO2 và cộng kết cùng sắt(III) hydroxit.  
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3.  Đã thiết kế lắp đặt hệ thống thí nghiệm mô phỏng điều kiện phong hóa và yếm khí tự nhiên; tuy còn 

đơn giản nhưng các kết quả nghiên cứu đã đưa ra bức tranh tổng thể về quá trình chuyển hóa cơ bản của 

asen, mangan, sắt và một số thành phần chủ yếu khác từ môi trường đất, đá vào trong nước và ngược lại. 

4.  Đã giải thích được hiện tượng trong điều kiện yếm khí sâu nồng độ asen giảm là do có sự tạo hợp 

chất asen sunfua và asenua ít tan.   

5.  Đã đề xuất phương án có khả năng cố định asen, mangan và sắt ngay trong tầng ngậm nước khi 

khai thác nước ngầm.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các nhà khoa học và các nhà quản lý định hướng về giải pháp 

xử lí hay khoanh vùng ô nhiễm và có biện pháp kiểm soát hiệu quả những ảnh hưởng xấu của chúng tới sức 

khỏe con người. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

a, Tiếp tục nghiên cứu cơ chế chuyển hóa và xử lý As, Mn trong môi trường nước 

b, Mở rộng nghiên cứu sự ô nhiễm asen về lĩnh vực địa hóa dựa vào giá trị thế ORP, nồng độ của sắt và 

các thông số khác. 

c, Nghiên cứu ứng dụng ý tưởng cố định As, Mn và Fe trong nước ngầm.   
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