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- Ứng dụng thống kê đ  biến PCA, giải thích sự lan truyền kim loại trong môi 

trường. Xác định nguồn gốc phát tán kim loại và đánh giá được nguy cơ gây ô nhiễm môi 
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lượng môi trường. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Completing the ICP-MS method on a non-collision cell device with a suitable 

digesting solution and mathematical equation, correcting errors when concurrently 

analyzing 9 heavy metals due to overlapped mass. Development of water sampling 

technique for extracting pore water in the sediment of Cau River in Hai Duong province. 

- Developing the Kd distribution coefficient to study the movement and exchange 

of heavy metals in the bonded phase in sediment. 

- Applying PCA multivariate technique, explaining the metal spread in the 

environment. Determining the source of metal sources and evaluate the risk of 

environmental pollution from the sediment of the Cau River system in Hai Duong 

province. 

12. Practical applicability, if any: Applying this data set to model the distribution of 

heavy metals in water and sediment in Hai Duong province in order to forecast and 

monitor environmental quality. 

13. Further research directions, if any: Providing additional sampling sites and 

environmental parameters of the samples to develop models of distribution and 

movement of metals in water and river sediments. 
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