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TÓM TẮT 

Sự tích lũy các kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb), cadimi (Cd) trong đất ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. 
Tuy nhiên nếu chỉ phân tích hàm lượng tổng kim loại thì không phản ánh được ảnh hưởng của chúng đến môi 
trường đất, vì vậy phải phân tích các dạng tồn tại của chúng và xác định hàm lượng cụ thể các dạng tồn tại đó. Bài 
báo sử dụng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES) để phân tích hàm 
lượng các dạng tồn tại của Pb, Cd trong đất. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với Cd là: 1,29.10

-3
mg/l; với Pb 

là: 1,42.10
-3
mg/l. Giới hạn định lượng của phương pháp đối với Cd: 4,30.10

-3
mg/l; với Pb là: 4,74.10

-3
mg/l. 

Từ khóa: Dạng tồn tại, chì, cadimi, quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES). 

ABSTRACT 

Accumulation of heavy metals, especially lead (Pb), cadmium (Cd) in soil, greatly affects human health. However, 
if the analysis of total metal content does not reflect their impact on the soil environment, instead we must analyze 
their existence and determine the specific content of such forms. The article uses the Inductively Coupled Plasma - 
Optical Emission Spectrometer method (ICP-OES) to analyze the content of existing forms of Pb, Cd in the soil. The 
detection limit for the method for Cd is 1.29x10

-3mg/l; with Pb: 1.42x10-3mg/l. Quantitative limit of method for Cd: 
4.30x10-3mg/l; with Pb: 4.74x10-3mg/l. 
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