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 The nanoparticle crystals of perovskite oxides LaFe1-xMnxO3 was 

prepared by the PVA (polyvinyl alcohol) gel combustion method to 

determine the adsorption capacity of Pb2+, Cd2+, Fe3+ ions from solution 

was investigated. Characteristics of fabrication materials are determined 

by the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and 

Brunaure-Emmet-Teller (BET), vibration sampling magnetometer (VSM), 

point of zero charge (PPZC) measurements. The results showed that the 

single crystalline form of perovskite oxides LaFe1-xMnxO3 was formed by 

the formation of a solid solution between perovskite LaFeO3 and 

perovskite LaMnO3 with all x (0 ≤ x ≤ 1) values. The results of the 

adsorption capacity show that the perovskite with the formula 

LaFe0.3Mn0.7O3 gives the best performance for Pb2+ ions and the 

perovskite with the formula LaFe0.7Mn0.3O3 gives the best performance 

for Cd2+, Fe3+ ions. The values saturation magnetization of LaFe1-xMnxO3 

perovskite from 6.5 emu.g-1 to 12.0 emu.g-1. 
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Giới thiệu chung 

Ô nhiễm môi trường nước là mối quan tâm trên toàn 

thế giới, vì việc giải phóng các chất ô nhiễm vào môi 

trường nước có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con 

người và hệ sinh thái. Trong số các chất gây ô nhiễm 

môi trường nước, các nguyên tố như chì, cadimi và 

asen được quan tâm đặc biệt, do đặc tính khó phân 

hủy và sự tích lũy sinh học, cũng như độc tính của 

chúng.[1,2] Nguyên nhân ô nhiễm có thể bắt nguồn từ 

cả tự nhiên và nhân tạo. Các nguyên tố độc hại loại 

này thường được tìm thấy trong nước thải của ngành 

công nghiệp khai thác mỏ, ngành công nghiệp pin...[3]  

Thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm chì, 

cadimi và asen có thể gây ra các vấn đề sức khỏe 

nghiêm trọng liên quan đến các bệnh về da, tim mạch, 

huyết học, hô hấp, hệ xương và thần kinh.[4] Do đó, 

việc loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước sinh 

hoạt là thực sự cần thiết. 

Quá trình loại bỏ các chất gây ô nhiễm môi trường 

nước bằng các công nghệ phù hợp đã được áp dụng 

và việc tìm kiếm giải pháp công nghệ mới vẫn đang 

tiếp tục được thực hiện. Để xử lý hiệu quả các chất ô 

nhiễm trên, người ta có thể áp dụng các kỹ thuật như 

trao đổi ion, quá trình màng, sự hấp phụ-kết tủa hóa 

hoc.[5] Tuy nhiên, khi xét đến hiệu quả xử lý, tính kinh 

tế cũng như khả năng triển khai ở quy mô công 

nghiệp, hoặc phù hợp với quy mô nhỏ lẻ tại khu vực 

nông thôn thì sự lựa chọn phương pháp xử lý chất ô 

nhiễm bằng quá trình hấp phụ vẫn được lựa chọn. Do 




