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 Rice straw, an agricultural waste, was successfully converted into novel 

magnetic carbon composites by low temperature hydrothermal 

carbonization. Firstly, rice straw (RS) is pretreated with KOH aqueous 

solution in stainless-steel autoclave that was Teflon lined and heated at 

120 oC for 4 h, the resulting liquid is used to synthesize a black liquor-

derived porous carbon. Then, magnetic carbon (MC) is carbonized at 

180 oC for 14 h by the hydrothermal method. The obtained samples had 

a high magnetization (28,1 emu/g) and good adsorption capacity for 

methylene blue (MB) (qmax = 104,17 mg/g), which promised to become 

a potential adsorbent. 
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1.  Giới thiệu chung  

 

Theo số liệu thống kê của Cục Trồng trọt, trong những 

năm gần đây, Việt Nam sản xuất khoảng 40 - 44 triệu 

tấn lúa gạo hàng năm. Với tỷ lệ cứ 1 tấn lúa sẽ có 1 tấn 

phụ phẩm rơm rạ, hàng năm nước ta có một khối 

lượng khổng lồ phụ phẩm rơm rạ. Đây là nguồn sinh 

khối lignocellulose chứa carbon dồi dào, rẻ tiền, đồng 

thời giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Thành phần của sinh khối lignocellulose bao gồm 

cellulose, hemicellulose và lignin với thành phần khối 

lượng khô của chúng trong rơm rạ lần lượt khoảng 25 

– 35; 20 - 30 và 10-15 % [1]. Trong các nhà máy sinh 

học và ngành công nghiệp giấy, sinh khối thường được 

xử lý kiềm trước để loại bỏ lignin. Công đoạn này thải 

ra một lượng lớn dung dịch đen chứa thành phần 

chính là lignin, có thể được nghiên cứu sử dụng làm 

nhiên liệu, sản xuất hóa chất và vật liệu chứa carbon [2]. 

Gần đây, việc sử dụng các phụ phế nông nghiệp làm 

chất hấp phụ giá rẻ đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm 

thay thế các phương pháp tốn kém hiện nay để loại bỏ 

các loại chất ô nhiễm khác nhau (các ion kim loại nặng, 

hydrocarbon và thuốc nhuộm) từ nước và chất thải. 

Các nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện trên trấu, 

trấu đậu phộng, mùn cưa, vỏ chuối, vỏ cam, rơm, bùn 

thải bột, lông gà… [3]. Nhằm tăng cường khả năng hấp 

phụ của vật liệu chế tạo từ phụ phế phẩm nông 

nghiệp, người ta thường hoạt hóa, biến tính chúng 

bằng các tác nhân vật lý hoặc hóa học. Trong đó, từ 

hóa vật liệu chứa carbon có nguồn gốc sinh khối bằng 

phương pháp thủy nhiệt, một phương pháp đang 

được quan tâm rộng rãi bởi sản phẩm có khả năng 

hấp phụ tốt, chi phí thấp và có thể dễ dàng loại bỏ 




