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TÓM TẮT 

Bài báo đánh giá khả năng hấp phụ Ni(II) của vật liệu hấp phụ tổ hợp từ lignin và polyvinyl ancol (PVA). Quá trình 
hấp phụ của Ni(II) trên vật liệu lignin-PVA phù hợp với mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. Kết quả thí nghiệm cho 
thấy, dung lượng hấp phụ cực đại của Ni(II) trên lignin-PVA đạt 8,306 mg/g, thời gian đạt cân bằng hấp phụ 120 
phút, pH tối ưu 5. Khả năng tách Ni(II) của lignin-PVA trên mẫu nước thải xi mạ đạt hiệu suất 75,2%. Như vậy, vật 
liệu tổ hợp lignin-PVA bước đầu cho thấy có những ưu điểm nhất định nhưng cũng cần được khảo sát thêm về khả 
năng giải hấp và một số yếu tố ảnh hưởng khác. 

Từ khóa: Niken (II), nước thải, lignin, polyvinyl ancol, hấp phụ. 

ABSTRACT 

The adsorption of nickel (II) over adsorbent prepared from lignin and polyvinyl alcohol (PVA) was investigated. The 
adsorption of nickel (II) over lignin-PVA fit well to Langmuir adsorption model. The experiment results showed that the 
maximum equilibrium adsorption capacity for Ni(II) was about 8,306 mg/g for lignin-PVA, the adsorption equilibrium 
time when using lignin-PVA was 120 min, optimal pH 5. The elimination of Ni (II) of lignin-PVA  in the plating water 
about was 75.2%. Therefore, even thought the lignin-PVA material have some advantages; however there is a need 
to investigate more thoroughly the desorption and other impact factors.  
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