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TÓM TẮT 

Asen được coi là một trong số các chất ô nhiễm nguy hiểm, được xếp vào các loại chất có khả năng gây ung thư 
cho con người. Trên thế giới và ở Việt Nam đã có rất nhiều các nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu xử lý asen trong 
môi trường nước như sử dụng các oxit sắt, oxit nhôm, khoáng sét và một số vật liệu tự nhiên khác. Bùn đỏ Tân Rai 
(Tây nguyên) là bùn thải của quy trình tinh chế nhôm từ quặng boxit chứa hàm lượng lớn các oxit kim loại như sắt 
oxit dạng goethit, hematit, nhôm oxit dạng boemit và một số các oxit kim loại khác. Các oxit này có khả năng hấp phụ 
cao đối với asen. Trong nghiên cứu này, bùn đỏ thô Tân Rai được rửa kiềm bằng nước sau đó tiến hành biến tính 
nhiệt ở các nhiệt độ và thời gian khác nhau. Vật liệu bùn đỏ rửa nước (ký hiệu là RMW) được nung ở 350

o
C trong 2 

giờ có hiệu suất hấp phụ asen trong nước đạt 99,75%. Vật liệu chế tạo được ứng dụng để xử lý asen trong một số 
mẫu nước ngầm. 

Từ khoá: Bùn đỏ Tây Nguyên, hấp phụ asen, nước ngầm. 

ABSTRACT 

Arsenic (As) is considered among the most significant and dangerous pollutant and is classified as human 
carcinogen. In the world and Viet Nam, there were many studies on the materials for arsenic removal from aqueous 
solution, such as material based on the iron, aluminum hydroxide or oxide, clay and other natural minerals. The 
analysis of number of the red mud samples in Tan Rai (Tay Nguyen) Alumina Refinery showed that it contains a large 
portion of iron in the form of hematite, goethite, boehmite, and residual aluminate and small portion of quartz, titania, 
and trace quantity of other element. This brief review revealed that Tan Rai red mud has the composition as a 
potential material for arsenic removal from aqueous solution. The study considered to wash out original red mud and 
then thermally treat at different temperature for different times to form adsorptive materials. The washing material 
(signed as RMW) treated at 350

oC for 2h had that of 99.75% arsenic in the water solution. The material can be 
applied  in arsenic removal  in ground water. 
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