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Tóm tắt: 
 

Trong nghiên cứu này, LaNiO3 đã được tổng hợp bằng phương pháp citrat gel. Qua đó, các đặc 
tính của LaNiO3 được chỉ ra thông qua XRD, phân tích nhiệt vi sai TG-DTA, phổ hồng ngoại 
FT-IR và diện tích bề mặt riêng BET. Các kết quả thu được đã chứng minh rằng LaNiO3 bắt đầu 
hình thành ở 650ºC. Hoạt tính quang xúc tác của LaNiO3 được đánh giá và khảo sát thông qua sự 
phân huỷ β-naphthol dưới điều kiện chiếu sáng UV. Các kết quả phân tích UV-Vis đã chỉ ra rằng 
nồng độ β-naphthol giảm đáng kể sau 300 phút đối với tất cả các mẫu LaNiO3  được khảo sát. 
Bên cạnh đó, các mẫu LaNiO3 đã nung kết ở các nhiệt độ khác nhau đã thể hiện hoạt tính xúc tác 
cao đối với sự phân huỷ trên 50% lượng β-naphthol sau 120 phút chiếu sáng.    
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Abstract: 
 

The LaNiO3 particles were prepared by a citrate gel method. The LaNiO3 nanoparticles were 
characterized by X-Ray diffraction (XRD), thermo-gravimetric and differential thermal analysis 
(TG-DTA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), specific surface area SBET 
measurements. The results demonstrated that the single phase of LaNiO3 was formed at 650ºC. 
The photocatalytic activity of LaNiO3 was also evaluated and investigated for the degradation of 
β-naphthol under the UVA irradiation. The UV results showed that there was a significant 
decrease in concentration of β-naphthol in all samples after 300 min irradiation. All samples of 
LaNiO3 calcined at various temperatures exhibited high photocatalytic activity in degradation of 
β-naphthol over 50% after 120 min of irradiation.                
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