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MỞ ĐẦU 

Thủy ngân (Hg) là một trong những kim loại độc hại nhất đối với 

người, động vật và các hệ sinh thái. Do có độc tính cao, nên nồng độ 

tối đa cho phép của Hg trong nước uống theo quy định của Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO), Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US - EPA) 

và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Việt Nam (QCVN 01-1:2018/BYT) 

đều là 1 µg/L. Trong thực tế, nồng độ Hg trong các nguồn nước tự 

nhiên (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ) đều rất nhỏ, 

thậm chí nhỏ hơn giới hạn phát hiện của nhiều phương pháp phân tích 

và do vậy, những nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích lượng 

vết (< ppm) và siêu vết (< ppb) Hg trong nước tự nhiên là rất cấp thiết.   

Hiện nay, có nhiều phương pháp xác định lượng vết Hg như: Quang 

phổ huỳnh quang hóa hơi lạnh (CV-AFS), quang phổ hấp thụ nguyên 

tử hóa hơi lạnh (CV-AAS), khối phổ plasma (ICP-MS),... Những 

phương pháp này tuy có độ nhạy cao, giới hạn phát hiện thấp, nhưng 

chúng đòi hỏi các thiết bị đắt tiền, kỹ thuật làm giàu mẫu phức tạp, kỹ 

năng phân tích vết thành thạo… nên chi phí phân tích cao và các phòng 

thí nghiệm không có trang thiết bị đầy đủ rất khó áp dụng. Trong khi 

đó, phương pháp phân tích điện hóa, điển hình là phương pháp von-

ampe hòa tan có độ nhạy không thua kém các phương pháp quang phổ 

nêu trên (khi phân tích Hg) và có chi phí thiết bị, chi phí phân tích rẻ 

hơn, nên nó thu hút được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.  

Trong các phương pháp von-ampe hoà tan, phương pháp von-ampe hoà 

tan anot (ASV) được sử dụng khá phổ biến, do nó có giai đoạn làm giàu 

ngay trong tiến trình phân tích, nên đã nâng cao độ nhạy. Mặt khác, với 

phương pháp ASV, có thể sử dụng nhiều loại điện cực khác nhau như: 

Vàng nguyên chất, vàng nano, màng vàng và các loại điện cực biến tính 

trên nền cacbon nhão (paste carbon), kim cương pha tạp Bo (boron-doped 
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diamond), platin, than thủy tinh (glassy carbon), cacbon in (screen-printed 

carbon)... để phân tích không chỉ lượng vết Hg, mà cả một số kim loại khác. 

Điện cực vàng (Au) hoặc màng vàng (AuFE) là một trong những 

điện cực làm việc được dùng nhiều nhất cho phương pháp ASV xác 

định lượng vết Hg, vì vàng tương tác rất tốt với Hg nhờ khả năng tạo 

hỗn hống với Hg trong giai đoạn làm giàu của tiến trình phân tích, nên 

đã cải thiện đáng kể độ nhạy của phép phân tích. Do đồng kim loại (Cu) 

cũng có thể tan trong Hg tạo thành hỗn hống, nên trong những năm gần 

đây, một số nghiên cứu đã sử dụng điện cực màng Cu trên nền kim 

cương pha tạp bo (BDD) để xác định Hg, hoặc điện cực màng đồng trên 

nền than thủy tinh để xác định Hg và Pb bằng phương pháp ASV. Nhiều 

điện cực biến tính đã được nghiên cứu phát triển làm điện cực làm việc 

cho phương pháp ASV xác định lượng vết Hg như: Màng vàng nano 

(AuNPs); Tổ hợp vàng nano với các vật liệu khác như graphene, cacbon 

xốp có chứa nitơ và chitosan, polyme in nano-ion (nano-ion imprinted 

polymer); Ống cacbon nano đa tường (carbon nanotubes/MWCNTs),...  

Ở Việt Nam, các nghiên cứu phân tích lượng vết Hg bằng phương 

pháp phân tích điện hóa còn rất hạn chế. Đặc biệt, các điện cực màng 

vàng, màng vàng có mặt đồng trên nền vật liệu cacbon khác nhau như 

cacbon nhão (paste carbon), cacbon thủy tinh (glassy carbon), ống 

cacbon nano đa tường (MWCNTs)… hầu như chưa được quan tâm 

nghiên cứu.  

Xuất phát từ các vấn đề trên, đề tài "Nghiên cứu phát triển điện cực 

màng vàng – đồng để xác định lượng vết thủy ngân trong nước tự 

nhiên bằng phương pháp von-ampe hòa tan" tập trung thực hiện các 

nội dung chính sau: 

- Nghiên cứu xác định lượng vết Hg theo phương pháp ASV dùng 

các điện cực làm việc khác nhau: màng vàng hoặc màng vàng có mặt 
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đồng trên nền đĩa rắn than thủy tinh (AuFE/GC hoặc AuFE-Cu/GC); 

màng vàng có mặt đồng trên nền đĩa than nhão (Au-CuFE/CP); màng 

vàng khi có mặt đồng trên nền vật liệu hỗn hợp than nhão và ống 

cacbon nano đa tường (AuFE-Cu/CP-CNTs).  

- Xây dựng quy trình phân tích lượng vết Hg bằng phương pháp 

ASV với điện cực làm việc thích hợp và áp dụng vào thực tế để xác 

định Hg trong nước tự nhiên.  

Những đóng góp mới của luận án: 

i) Trên cơ sở khảo sát đặc tính ASV của Hg trên các loại điện cực 

làm việc khác nhau, đã tìm được điện cực thích hợp là điện cực màng 

vàng có mặt đồng được tạo ra theo kiểu in-situ trên nền vật liệu hỗn 

hợp cacbon nhão và ống cacbon nano đa tường (AuFE-Cu/CP-CNTs) 

cho phương pháp ASV xác định lượng vết Hg. 

ii) Đã xây dựng được quy trình phân tích lượng vết Hg trong nước 

tự nhiên bằng phương pháp ASV dùng điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs. 

Quy trình phân tích có độ tin cậy cao và dễ áp dụng vào thực tế, do 

quy trình đơn giản và chi phí phân tích thấp. 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Giới thiệu về thủy ngân 

1.2. Các phương pháp phân tích lượng vết thủy ngân  

1.3. Nhận xét chung phần tổng quan 

Chương 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

2.1. Khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan bằng kỹ thuật von-ampe vòng 

- Xác định diện tích bề mặt hoạt động của điện cực.  

- Đặc tính von-ampe hòa tan của Hg trên 4 điện cực AuFE/GC; 

AuFE-Cu/GC; AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs. 

2.2. Nghiên cứu xác định Hg bằng phương pháp von-ampe hòa tan 

anot xung vi phân dùng điện cực in-situ AuFE/GC; AuFE-Cu/GC; 
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AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs: 

- Khảo sát ảnh hưởng của thành phần nền (loại axit và nồng độ 

axit); Ảnh hưởng của nồng độ Au(III), Cu(II); Tỷ lệ phối trộn vật liệu 

để chế tạo điện cực than nhão; Ảnh hưởng của thế và thời gian điện 

phân làm giàu; Thế và thời gian làm sạch; Tốc độ quay điện cực; Các 

thông số kỹ thuật xung vi phân; 

- Đánh giá độ tin cậy của phương pháp. 

2.3. Khảo sát ảnh hưởng của một số ion thường gặp trong nước tự 

nhiên 

2.4. Xây dựng quy trình phân tích Hg bằng phương pháp DP-ASV 

với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs. 

- Kiểm soát chất lượng của phương pháp phân tích khi phân tích 

mẫu thực tế: kiểm tra độ đúng và độ lặp lại.  

- Phân tích Hg trong một số mẫu nước sông, hồ, nước dưới đất (nước 

giếng khoan) ở tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam và thành phố Huế.  

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan của thủy ngân bằng 

phương pháp von-ampe vòng  

3.1.1. Xác định diện tích bề mặt hoạt động của điện cực 

Diện tích bề mặt hoạt động của điện cực làm việc được xác định 

dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính giữa cường độ dòng đỉnh hòa 

tan (Ip (C)) của Hg với căn bậc hai của tốc độ quét thế (ν1/2) kết hợp với 

phương trình Randle-Sevcik bằng phương pháp CV, sử dụng dung 

dịch hỗn hợp K3[Fe(CN)6] 1 mM, K4[Fe(CN)6] 1 mM và KCl 0,5 M.  

Ghi đường CV của dung dịch hỗn hợp này trên các điện cực GC, 

CP và CP-CNTs với máy đo điện hóa ở tốc độ quét thế từ 20 mV/s 

đến 100 mV/s. Sử dụng cường độ dòng đỉnh catot Ip(C) ứng với quá 

trình:   [Fe(CN)6]
3- + e → [Fe(CN)6]

4-  (3.1) 
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và các đại lượng liên quan bao gồm: Số điện tử trao đổi n = 1; Hệ số 

khuếch tán D của K3[Fe(CN)6] là 7,6.10-6 cm2/s; Tốc độ quét thế  

0,020,1 V/s; Nồng độ C của K3[Fe(CN)6] trong dung dịch là 1 

mol/cm3 để tính diện tích hoạt động của bề mặt điện cực dựa vào 

phương trình hồi quy tuyến tính kết hợp với phương trình Randle-

Sevcik, ta được công thức:  Ip = K.ν1/2 (3.2) 

với K = (2,69 × 105).n3/2.D1/2.A.C hay K = hệ số góc b của phương 

trình hồi quy. 

Số liệu CV dùng tính toán và kết quả xác định diện tích hoạt động 

của các loại điện cực phản ứng lần lượt là: GC = 0,064 cm2; CP = 

0,096 cm2; CP-CNTs = 0,107 cm2. So với điện cực GC, các điện cực 

CP và CP-CNTs có bề mặt hoạt động lớn hơn gấp 1,5 lần. Cường độ 

dòng đỉnh catot của K3[Fe(CN)6] tăng mạnh khi thay điện cực làm 

việc GC bằng điện cực CP hoặc CP-CNTs. Biến tính điện cực CP bằng 

MWCNTs cũng đã làm tăng đáng kể tín hiệu Ip(C) của K3[Fe(CN)6]. 

Mặt khác, từ đường kính của bề mặt của điện cực GC là 2,8 ± 0,1 

mm ta có thể tính được diện tích hình học (Ahh) của điện cực GC là 

0,062 cm2. So sánh diện tích hình học và diện tích bề mặt hoạt động 

của điện cực GC, ta có thể thấy đối với điện cực GC diện tích bề mặt 

hoạt động lớn hơn không nhiều so với diện tích hình học, tuy nhiên sự 

khác biệt này thể hiện rõ hơn đối với điện cực CP và điện cực CP-

CNTs. Do có diện tích bề mặt hoạt động lớn hơn, nên điện cực CP và 

CP biến tính bằng MWCNTs có thể tăng được độ nhạy của phương 

pháp ASV so với khi sử dụng điện cực làm việc là GC. Tuy vậy, đặc 

tính điện hóa của điện cực còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nên 

cần tiếp tục khảo sát để lựa chọn loại điện cực thích hợp.  
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3.1.2. Đặc tính von-ampe hòa tan của Hg  

Định hướng chính của luận án là phát triển phương pháp phân tích 

Hg trên cơ sở điện cực màng vàng, nên trước hết, cần khảo sát đặc tính 

ASV của của dung dịch Au(III) trên các loại điện cực bằng phương 

pháp von-ampe vòng. Các đường CV của dung dịch Au(III) 1 mg/L cho 

thấy, trong khoảng quét thế từ -0,1 V đến 1,6 V và ngược lại, trên đường 

CV xuất hiện 2 đỉnh ứng với các quá trình oxi hóa Au0 (đỉnh anot) với 

Ep(A) khoảng 1,1 V và khử Au(III) (đỉnh catot) với Ep(C) khoảng 0,8 V. 

Như vậy, trong phương pháp ASV, sử dụng điện cực màng vàng, 

sau mỗi phép đo, nếu muốn hòa tan hết màng vàng trên bề mặt điện 

cực và tái tạo màng vàng mới theo kiểu in-situ, cần sử dụng thế làm 

sạch dương hơn 1,1 V.  

Để tìm hiểu đặc tính von-ampe của Hg trên các điện cực GC, CP 

và CP-CNTs tiến hành khảo sát các đường von-ampe vòng của các 

dung dịch nghiên cứu có thành phần khác nhau trong môi trường 

HClO4 10-3 M. Các đường CV được ghi ở một số điều kiện cố định: 

Edep = -0,8 V, tdep = 150 s,  = 1000 rpm; Quét thế tuyến tính theo 

chiều dương dần từ -0,2 V đến 0,8 V và ngược lại. 

Tiến hành ghi đường CV của các dung dịch nghiên cứu khác nhau: 

- Dung dịch (1): Au(III) 1 mg/L + HClO4 10-3 M; 

- Dung dịch (2): Au(III) 1 mg/L + HClO4 10-3 M + Hg(II) 20 g/L; 

- Dung dịch (3): Cu(II) 1 mg/L + HClO4 10-3 M + Hg(II) 20 g/L; 

- Dung dịch (4): Au(III) 1 mg/L + Cu(II) 0,5 mg/L + HClO4 10-3 M 

+ Hg(II) 20 g/L; 

- Dung dịch (5): Au(III) 1 mg/L + Cu(II) 0,5 mg/L + HClO4 10-3 M 

+ Hg(II) 40 g/L. 

Khi dung dịch nghiên cứu chỉ chứa Au(III) (dung dịch 1), sau quá 

trình điện phân ở thế -800 mV, trên bề mặt điện cực đã tồn tại lớp 
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màng vàng, tiếp tục quét thế và ghi đường CV; Kết quả cho thấy, trong 

khoảng thế khảo sát, từ -0,2 V đến 0,8 V, không xuất hiện đỉnh nào 

trên đường CV của dung dịch 1, tức là không xảy ra phản ứng điện 

hóa nào trên điện cực trong trường hợp này.  

Khi thêm Hg(II) 20 g/L vào dung dịch 1 (dung dịch 2), trên đường 

CV xuất hiện 2 đỉnh ứng với quá trình oxi hóa và khử của Hg ở thế 

khoảng 0,68 V và 0,63 V: HgII + 2e ⇌ Hg0 

Đường CV của dung dịch 3 (chứa Cu(II) và Hg(II)) chỉ xuất hiện 

các đỉnh anot và catot tương ứng với quá trình oxi hóa và khử của Cu: 

CuII + 2e ⇌ Cu0 

 ở các thế khoảng 0,22 V và 0,20 V. Không xuất hiện các đỉnh oxi 

hóa khử của Hg. 

Mặc dù trong dung dịch có Cu(II), không ghi được đỉnh anot và 

catot của Hg ở nồng độ 20 g/L, nhưng vẫn có thể ghi được các đỉnh 

này của Hg(II) ở mức nồng độ này khi dung dịch có chứa Au(III). Điều 

thú vị là các đỉnh anot của Hg trên đường CV của dung dịch chứa 

Au(III) và Hg(II) đã tăng một cách đáng kể khi thêm Cu(II) (dung dịch 

4). Tăng nồng độ của Hg trong dung dịch 4 từ 20 g/L lên 40 g/L 

(dung dịch 5) thì đỉnh anot của Hg sẽ tăng thêm. 

Kết quả khảo sát đường CV cho thấy, có thể ghi được đỉnh oxi hóa 

của Hg trên điện cực AuFE/GC. Khi có mặt Cu(II) trong dung dịch, 

cường độ dòng đỉnh oxi hóa của Hg trên điện cực này tăng đáng kể. 

Đây chính là cơ sở để nghiên cứu phát triển phương pháp xác định Hg 

trên điện cực AuFE/GC khi có mặt Cu (AuFE-Cu/GC). 

Điện cực CP và CP-CNTs có kết quả tương tự điện cực GC. Tuy vậy, 

do diện tích bề mặt hoạt động của các điện cực CP và đặc biệt là điện cực 

CP-CNTs lớn hơn, nên các đỉnh anot và catot của Hg trên các đường CV 

đều có cường độ lớn hơn, dạng đỉnh cân đối và rõ ràng hơn. Điều này cho 
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thấy khả năng có thể phát triển được phương pháp phân tích lượng vết Hg 

bằng phương pháp ASV sử dụng điện cực màng vàng khi có mặt Cu(II) 

trên các loại điện cực nền GC, CP và đặc biệt là CP biến tính bằng CNTs. 

3.2. Nghiên cứu định lượng thủy ngân bằng phương pháp von-

ampe hòa tan anot xung vi phân  

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần nền  

3.2.1.1. Ảnh hưởng của loại axit 

Tiến hành thí nghiệm ghi Ip của thủy ngân trong các môi trường 

chứa các loại axit khác nhau, bao gồm HCl, HNO3 và HClO4 ở cùng 

mức nồng độ 0,001 M khi sử dụng 4 loại điện cực (AuFE/GC; AuFE-

Cu/GC; AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs).  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tín hiệu hòa tan của Hg thu được 

trong dung dịch nền HCl thấp và không lặp lại tốt như trường hợp sử 

dụng dung dịch nền HNO3 hoặc HClO4. Ion Cl trong dung dịch phân 

tích có thể tạo phức với Hg2+ làm thay đổi thế đỉnh hòa tan cũng như 

làm xuất hiện kết tủa Hg2Cl2 bám vào bề mặt điện cực. Kết tủa Hg2Cl2 

khó bị hòa tan trong quá trình phân tích, làm suy giảm bề mặt hoạt 

động của điện cực, do đó làm giảm cường độ cũng như độ lặp lại của 

dòng đỉnh hòa tan (Ip) thủy ngân. Mặt khác, do Cl có thể tạo phức 

bền với Au3+, làm giảm thế oxi hóa khử tiêu chuẩn của cặp Au3+/Au0, 

tạo điều kiện cho quá trình hòa tan của Au kim loại trên bề mặt điện 

cực, dẫn đến kết quả ghi Ip không ổn định. 

Khi sử dụng dung dịch nền HNO3 hoặc HClO4, giá trị Ip ghi được 

thường cao hơn khi sử dụng HCl. Dung dịch nền HClO4 cho phép ghi 

được tín hiệu hòa tan của Hg cao, đường nền ổn định, độ lặp lại tốt, hình 

dáng đỉnh hòa tan gọn và đối xứng.  

3.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ axit HClO4 
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Khi tăng dần nồng độ HClO4 từ 10-4 M đến 5.10-2 M (đối với cả 4 loại 

điện cực), Ip của thủy ngân lúc đầu tăng dần, nhưng sau đó bị giảm ở các 

mức nồng độ axit cao. Trong khoảng nồng độ từ 5.10-3 M đến 5.10-2 M, 

Ip trung bình của Hg không khác nhau có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Vì 

vậy, nồng độ axit phù hợp cho 4 loại điện cực kể trên là 5.10-3 M. 

3.2.2. Ảnh hưởng nồng độ dung dịch Au(III) và Cu(II) đến tín hiệu 

hòa tan của Hg  

Nhằm trả lời câu hỏi liệu có thể thay thế hoàn toàn màng vàng bằng 

màng đồng để phân tích Hg bằng phương pháp ASV được không, tiến 

hành nhiều thí nghiệm ghi Ip của thủy ngân trên màng đồng trong các 

dung dịch nền axit (HNO3, HCl, HClO4 với các nồng độ khác nhau), 

nồng độ Cu(II) từ 0,10,5 mg/L (để tạo màng in-situ) và các điều kiện 

khác nhau (thế điện phân, thời gian điện phân làm giàu, các thông số 

kỹ thuật DP...).  Nhưng kết quả cho thấy, chỉ ghi được tín hiệu hòa tan 

của Cu mà không ghi được tín hiệu hòa tan của Hg trên cả 3 loại điện 

cực nền GC, CP và CP-CNTs.  

Chỉ ghi được đỉnh hòa tan của Hg khi dung dịch có chứa Au(III) 

hoặc hỗn hợp Au(III) và Cu(II). Để xác định được tỷ lệ nồng độ của 

Au(III) và Cu(II) thích hợp nhằm thu được Ip của Hg đủ lớn và lặp lại 

tốt, đã khảo sát ảnh hưởng của các tỷ lệ CAu(III)
 : CCu(II) đến Ip của Hg 

đối với cả 3 loại điện cực nền khác nhau là GC, CP và CP-CNTs. 

- Khi CAu(III) = 0,1 (mg/L) đỉnh hòa tan của Hg chỉ xuất hiện với 

điện cực CP và CP-CNTs, nhưng khi có mặt Cu(II) 0,05 (mg/L) đỉnh 

hòa tan của Hg xuất hiện trên cả 3 loại điện cực.  

- Khi tăng dần CAu(III) thì Ip của Hg tăng lên, đồng thời Ip ghi được trên điện 

cực nền CP-CNTs luôn lớn hơn so với 2 loại điện cực nền còn lại, mặc dù thời 

gian điện phân làm giàu khi sử dụng điện cực nền CP-CNTs ngắn hơn.  

- Tín hiệu hòa tan của Hg trên cả 3 loại điện cực nền khi có mặt 
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Cu(II) 0,05 mg/L trong dung dịch Au(III) 0,2 mg/L cho độ lặp lại và 

giá trị Ip tốt hơn so với trường hợp dung dịch chỉ chứa Au(III) ở cùng 

nồng độ. Nhưng nếu tiếp tục tăng dần nồng độ Cu(II), giá trị Ip của Hg 

giảm dần, đồng thời độ lặp lại của Ip cũng không cao; Khi nồng độ 

Cu(II) là 0,1 mg/L, bắt đầu quan sát thấy hiện tượng “đỉnh kép” làm 

giảm Ip của Hg, đặc biệt khi nồng độ của Cu(II) tăng đến 0,2 mg/L.  

Tỷ lệ CAu(III)
 : CCu(II) = 0,2 : 0,05 mg/L là thích hợp. 

3.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn vật liệu nhồi điện cực than nhão 

Điện cực than nhão được chế tạo từ bột graphit và dầu paraffin hoặc 

hỗn hợp bột graphit, ống cacbon nano đa tường (viết tắt là MWCNTs) 

và dầu paraffin. Bột graphit và MWCNTs là loại vật liệu dẫn điện tốt, 

có năng lượng tự do bề mặt cao, có diện tích bề mặt riêng lớn và bền về 

mặt hóa học. Vì vậy, các vật liệu này đã được tập trung nghiên cứu để 

phát triển các loại điện cực sử dụng cho phương pháp ASV.  

3.2.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và dầu paraffin 

Khảo sát các tỷ lệ khối lượng bột graphit và dầu paraffin lần lượt 

là 5:5; 6:4; 7:3; 8:2 cho thấy: 

Tỷ lệ graphit : dầu paraphin là 5:5 và 8:2 cho tín hiệu hòa tan của Hg 

có độ lặp lại kém; Mặt khác, khi lượng paraffin nhiều dẫn đến hỗn hợp quá 

nhão gây khó khăn trong quá trình tạo bề mặt điện cực phẳng; Khi lượng 

paraffin quá ít sẽ làm giảm khả năng kết dính giữa các hạt graphit, làm cho 

bề mặt điện cực thô, khó làm nhẵn. Tỷ lệ trộn graphit : dầu paraffin là 6:4 

được chọn cho các nghiên cứu tiếp theo dùng điện cực AuFE-Cu/CP.  

3.2.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và MWCNTs  

Khảo sát với các hỗn hợp bột graphit và MWCNTs ở các tỷ lệ là 

5:5; 6:4; 7:3; 8:2 và 9:1 (w:w). Sau đó, hỗn hợp graphit và MWCNTs 

được trộn với dầu paraffin ở tỷ lệ 6:4 (w:w) như đã trình bày trong 

mục 3.2.3.1 để chuẩn bị điện cực nền than nhão.  
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Khi hàm lượng của MWCNTs trong hỗn hợp graphit và MWCNTs 

tăng thì Ip ghi được cũng tăng, khi tỷ lệ graphit : MWCNTs = 7:3 (w:w) 

Ip của Hg có độ lặp lại tốt nên chọn tỷ lệ này cho các nghiên cứu tiếp 

theo với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs. 

3.2.3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ Graphit-MWCNTs và dầu paraffin 

Để đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn Graphit-MWCNTs (G-

MWCNTs) : dầu paraffin (w:w) đến Ip của Hg, đã tiến hành thí nghiệm 

với các tỷ lệ khối lượng vật liệu G-MWCNTs và dầu paraffin lần lượt 

là 5:5; 6:4; 7:3; 8:2. Kết quả tỷ lệ trộn G-MWCNTs : dầu paraffin (w:w) 

= 6:4 và 7:3 cho kết quả Ip trung bình của Hg không khác nhau (p > 

0,05). Để thuận lợi cho thao tác nhồi và làm nhẵn bề mặt điện cực, chọn 

tỷ lệ trộn G-MWCNTs : dầu paraffin là 6:4 (w:w) cho các thí nghiệm 

tiếp theo.  

3.2.4. Ảnh hưởng của thế và thời gian điện phân làm giàu  

3.2.4.1. Ảnh hưởng của thế điện phân làm giàu (Edep) 

Trong khoảng Edep từ -600 mV đến -1300 mV, kết quả trung bình 

của Ip ở các điện cực khảo sát luôn luôn khác nhau theo từng cặp. Cụ 

thể, giá trị Ip trung bình ứng với AuFE/GC khác với AuFE-Cu/GC (p 

= 0,019) và AuFE-Cu/CP khác với AuFE-Cu/CP-CNTs (p = 0,001). 

Trong đó, cường độ dòng đỉnh hòa tan của Hg ghi được trên điện cực 

AuFE-Cu/CP-CNTs là cao nhất. 

Thế điện phân làm giàu -0,9 V là thích hợp cho cả 4 điện cực khảo sát.  

3.2.4.2. Ảnh hưởng của thời gian điện phân làm giàu (tdep) 

Tiến hành ghi Ip ở các tdep tăng dần đối với 4 loại điện cực khảo sát, kết quả 

cho thấy: tdep thích hợp đối với các điện cực AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-

Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs tương ứng là 270 s, 250 s, 180 s và 150 s.   
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3.2.5. Ảnh hưởng của thế và thời gian làm sạch  

3.2.5.1. Ảnh hưởng của thế làm sạch (Eclean)  

Tiến hành khảo sát Eclean trong khoảng thế từ 0,5 V đến 1,1 V.  

Khi Eclean tăng dần, giá trị Ip ghi được tăng dần, khi Eclean = 0,8÷0,9 

V giá trị Ip giảm dần. Để thu được Ip có giá trị lớn với độ lặp lại tốt 

cho cả 4 loại điện cực, chọn Eclean = 0,8 V cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2.5.2. Ảnh hưởng của thời gian làm sạch (tclean) 

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian làm sạch điện cực tclean từ 0 s đến 

60 s cho thấy: Khi không làm sạch điện cực (tclean = 0) độ lặp lại của 

Ip không tốt; Khi tăng tclean lên hơn 10 s, các giá trị Ip trung bình ghi 

được ở các thời gian làm sạch khác nhau không thay đổi đáng kể. Ip 

trung bình của 4 loại điện cực khảo sát ghi ở các tclean từ 30 s đến 60 s 

không khác nhau có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). chọn tclean là 30 s (đối 

với cả 4 loại điện cực) cho các nghiên cứu tiếp theo.  

3.2.6. Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực () 

Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực (ω) từ 800 rpm 

(vòng/phút) đến 2400 rpm cho thấy: Khi tăng tốc độ quay cực từ 800 

rpm đến 1600 rpm, giá trị Ip tăng rõ rệt. Ip ở ω = 1800 rpm có giá trị 

cao gấp khoảng 1,5 lần so với khi ω = 800 rpm, nếu tiếp tục tăng tốc 

độ quay cực cao hơn 1800 rpm các giá trị Ip thay đổi không đáng kể, 

khi tốc độ quay ω lớn hơn 2000 rpm bắt đầu quan sát thấy hiện tượng 

rung lắc của điện cực, điều này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình 

điện phân làm giàu, tạo màng cũng như giá trị Ip ghi được. Tốc độ 

quay điện cực là 2000 rpm được lựa chọn cho cả 4 loại điện cực.  

3.2.7. Ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật von-ampe  xung vi phân  

Khảo sát ảnh hưởng của thông số kỹ thuật von-ampe xung vi phân 

(biên độ xung và tốc độ quét thế) đến độ lớn của dòng đỉnh hòa tan 

(Ip) của thủy ngân và độ lặp lại của Ip, đã tìm được các điều kiện thích 



13 

 

hợp như sau (đối với cả 4 loại điện cực): Eampl (biên độ xung) = 100 

mV và tốc độ quét thế () = 25 mV/s. 

3.2.8. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp  

Độ tin cậy của phương pháp DP-ASV xác định Hg(II) với các điện 

cực AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, AuFE-Cu/CP-CNTs 

được đánh giá qua độ lặp lại, khoảng tuyến tính, LOD, LOQ và độ nhạy.  

3.2.8.1. Độ lặp lại 

Độ lặp lại của dòng đỉnh hòa tan của Hg trên mỗi kiểu điện cực 

được đánh giá qua độ lệch chuẩn tương đối (RSD) khi ghi lặp lại 20 

lần (n  20) ở các mức nồng độ Hg(II) là 1 g/L và 5 g/L.  

Kết quả cho thấy, độ lặp lại của Ip ghi trên 4 loại điện cực rất tốt với RSD 

 5,714,9 % (Hg(II) 1 µg/L) và 3,66,6 % (Hg(II) 5,0 µg/L); Các giá trị 

RSD đó đều nhỏ hơn ½RSDH tính theo hàm Horwitz là 22,6 % (với mức 

nồng độ chất phân tích là 1 µg/L) và 17,8 % (với mức nồng độ 5 µg/L). 

3.2.8.2. Giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng và khoảng tuyến tính 

Tiến hành ghi Ip của các dung dịch phân tích với nồng độ Hg tăng 

dần từ 1,0 µg/L đến 20 µg/L (đối với cả 4 kiểu điện cực), Ip tăng tuyến 

tính với nồng độ Hg(II) trong khoảng nồng độ từ 1 µg/L đến ≥ 8 µg/L.  

Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 

LOD và LOQ của phương pháp DP-ASV với mỗi kiểu điện cực 

được xác định theo “Quy tắc 3”. Dựa vào các kết quả thí nghiệm xác 

định Ip trong khoảng nồng độ từ 1 µg/L đến 5 µg/L, áp dụng quy tắc 

3, có thể xác định được LOD và LOQ của phương pháp.  

Với thời gian điện phân làm giàu 270 s, 250 s, 180 s và 150 s (tương 

ứng với các điện cực AuFE/GC, Au-CuFE/GC, AuFE-Cu/CP và AuFE-

Cu/CP-CNTs), phương pháp đạt được LOD tương ứng đối với Hg(II) là 

0,17 g/L; 0,09 g/L; 0,12 g/L và 0,04 g/L. LOQ tương ứng của các 

loại điện cực này lần lượt là 0,59 g/L; 0,32 g/L; 0,42 g/L và 0,12 g/L.  
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Khoảng tuyến tính (quan hệ giữa Ip và CHg(II)) khi phân tích Hg(II) 

bằng phương pháp DP-ASV với các điện cực được xác định là: 

- AuFE/GC 0,610  µg/L 

- AuFE-Cu/GC 0,38  µg/L 

- AuFE-Cu/CP 0,415  µg/L 

- AuFE-Cu/CP-CNTs 0,118  µg/L 

Với các giá trị LOD và LOQ khá thấp này, có thể cho rằng, phương pháp 

DP-ASV trên cả 4 kiểu điện cực khảo sát đều đạt được độ nhạy khá cao và có 

thể dùng để xác định lượng vết và siêu vết Hg trong các mẫu nước tự nhiên.  

Tuy vậy, so sánh kết quả các thí nghiệm khảo sát với 4 kiểu điện 

cực đang sử dụng, điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs có kết quả ghi Ip lặp 

lại tốt, đạt được LOD thấp nhất với tdep ngắn nhất. Vì vậy, loại điện 

cực này được lựa chọn để tiếp tục khảo sát và nghiên cứu xây dựng 

quy trình phân tích định lượng Hg(II). 

3.2.9. Ảnh hưởng của chất cản trở 

Ảnh hưởng của môṭ số ion thường có măṭ trong nước tư ̣nhiên như 

Fe2+, Fe3+, Ca2+, Cu2+, Cl, SO4
2, Mn2+, NO3

- và chất hoaṭ đôṇg bề măṭ 

Triton X-100, đến kết quả xác điṇh Ip của Hg trên điêṇ cưc̣ AuFE-

Cu/CP-CNTs đa ̃đươc̣ khảo sát.  

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các chất cản trở cho thấy: Ca2+, Fe2+ 

và Fe3+ có ảnh hưởng đáng kể đến Ip của thủy ngân ở các mức nồng đô ̣

lần lươṭ là 160 mg/L; 3 mg/L và 3,5 mg/L. Đăc̣ biêṭ Triton X-100 có 

ảnh hưởng đáng kể đến Ip ở mức nồng đô ̣0,0004 mg/L. Tuy vâỵ, các 

ảnh hưởng này đều xảy ra theo hướng làm tăng Ip của Hg, nên không 

gây lo lắng cho viêc̣ phân tích điṇh lươṇg Hg(II) bằng phương pháp DP-

ASV trên điêṇ cưc̣ AuFE-Cu/CP-CNTs, do viêc̣ điṇh lươṇg bằng 

phương pháp này luôn đươc̣ tiến hành với phương pháp thêm chuẩn, khi 

đó về nguyên tắc ảnh hưởng của thành phần nền se ̃bi ̣ loaị bỏ. 
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3.2.10. Quy trình phân tích 

Căn cứ kết quả xác định các điều kiện phân tích thích hợp đối với 

phương pháp DP-ASV với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs có thể đề 

xuất quy trình phân tích Hg(II) gồm các bước như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.1. Quy trình phân tích Hg(II) trong nước tự nhiên bằng 

phương pháp DP-ASV với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

Xử lý mẫu sơ bộ 

Mẫu nước + 2 mL HNO3/L mẫu. Lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh 0,7 µm 

Phân hủy mẫu 

10 mL mẫu đã xử lý sơ bộ + 0,25 mL H2O2 (30% w/w)  

+ 0,1 mL HNO3 đậm đặc. Phân hủy bằng UV (90 0C, 90 phút) 

Định lượng Hg(II) 

Ghi Ip của dung dịch phân tích chứa 9,0 mL mẫu đã phân hủy, HClO4 

5.10-3 M, Au(III) 0,2 mg/L, Cu(II) 0,05 mg/L, nước cất 2 lần vừa đủ 10 

mL 

Định lượng Hg(II) dựa vào Ip và phương pháp thêm chuẩn. 

Tính toán nồng độ Hg(II) trong mẫu 

Ghi đường DP-ASV và Ip của Hg 

- Giai đoạn làm giàu: Edep = -0,9 V, tdep = 150 

s, ω = 2000 rpm, tequal = 5 s. 

- Giai đoạn hòa tan: Quét thế từ -0,2 đến +0,8 

V, v  25 mV/s, kỹ thuật DP (Eampl = 100 

mV, tpulse = 10 s, Estep = 10 mV; tstep = 0,04 s). 

- Làm sạch điện cực: Eclean = 0,8 V, tclean = 30 s.  

(Lặp lại 4 lần, bỏ kết quả lần ghi đầu) 

Chế tạo  

điện cực làm việc 

Điện cực nền CPE:  

(Bột graphite + 

MWCNTs, 7:3, 

w/w) + Dầu 

paraffin (6:4, w:w) 
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3.3. Áp dụng thực tế và xây dựng quy trình phân tích 

Kiểm soát chất lượng của quy trình phân tích thông qua việc đánh 

giá độ lặp lại và độ đúng của nó. Độ lặp lại được đánh giá qua độ lệch 

chuẩn tương đối (RSD) và so sánh với RSD tính theo phương trình 

Horwitz (RSDH). Độ đúng được đánh giá qua việc phân tích mẫu thêm 

chuẩn và đánh giá độ thu hồi, đồng thời đối chiếu kết quả phân tích 

mẫu bằng phương pháp DP-ASV và phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử kết hợp với hóa hơi lạnh (CV-AAS). 

3.3.1. Chuẩn bị mẫu 

Với mục đích kiểm tra khả năng áp dụng phương pháp DP-ASV 

trên nền điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs trong môi trường HClO4 để 

phân tích tổng Hg trong môi trường nước, các mẫu nước giếng khoan, 

nước sông, hồ ở một số khu vực khác nhau trên địa bàn Quảng Ngãi, 

Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã được lấy để phân tích. 

Các mẫu nước sông, nước hồ được lấy cách bờ khoảng 20 m, độ 

sâu lấy mẫu là 50 cm cách mặt nước.  

Mẫu nước giếng khoan được lấy trực tiếp từ vòi bơm sau khi xả bỏ 

phần nước đầu khoảng 23 phút. 

Lấy mẫu vào chai thủy tinh có thể tích 500 mL. Chai lấy mẫu sạch 

được tráng vài lần bằng chính loại nước sẽ lấy. Thêm vào mỗi chai 1 

mL HNO3 đặc, sau đó đổ nước cần lấy vào đầy chai, đậy nắp kỹ. Mẫu 

được bảo quản lạnh khoảng 4C trong quá trình vận chuyển về phòng 

thí nghiệm. Mẫu được lọc ngay khi chuyển về đến phòng thí nghiệm. 

3.3.2. Kiểm soát chất lượng quy trình phân tích 

3.3.2.1. Độ lặp lại 

Để kiểm tra độ lặp lại của quy trình phân tích, mẫu nước giếng 

khoan GK1 được chọn ngẫu nhiên để phân tích Hg.  
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Do nồng độ của Hg có trong mẫu rất thấp, không thể phát hiện 

được bằng phương pháp DP-ASV đang khảo sát, nên để đánh giá độ 

lặp lại của kết quả phân tích, đã chuẩn bị 2 mẫu phòng thí nghiệm trên 

nền mẫu nước giếng khoan GK1. Các mẫu này được ký hiệu là GK1a 

và GK1b. Thêm vào mỗi mẫu một thể tích dung dịch chuẩn Hg(II) 

1000 µg/L thích hợp để phần nồng độ Hg(II) tăng thêm trong các mẫu 

GK1a và GK1b lần lượt là 1,0 và 5,0 µg/L. Tiến hành phân tích Hg(II) 

trong các mẫu phòng thí nghiệm vừa chuẩn bị bằng quy trình phân 

tích đã đề xuất.  

Kết quả thí nghiệm cho thấy kết quả phân tích định lượng Hg(II) 

trong các mẫu phòng thí nghiệm GK1a và GK1b bằng quy trình phân 

tích đã đề nghị đều cho độ lặp lại tốt, giá trị RSD tính được đều thấp 

hơn ½RSDH ở mức nồng độ tương ứng.  

3.3.2.2. Độ đúng 

Do không có mẫu chuẩn được chứng nhận có chứa Hg(II) để sử 

dụng, nên độ đúng của quy trình phân tích được đánh giá thông qua 

việc phân tích mẫu thêm chuẩn và đối chiếu kết quả phân tích bằng 

phương pháp đang đề xuất với kết quả phân tích bằng phương pháp 

CV-AAS được xem là phương pháp chuẩn để phân tích thủy ngân 

(TCVN 7877: 2008). Việc phân tích Hg(II) bằng phương pháp CV-

AAS được thực hiện tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2 – QUATEST 2, thành phố Đà Nẵng. 

Phân tích mẫu thêm chuẩn (spiked samples) 

Mẫu thực tế phân tích được lựa chọn là mẫu PS (Nước sông tại Xã 

Phước Hiệp, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam) và mẫu HB (Nước 

Hồ điều hòa, Phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi). Các mẫu 

thêm chuẩn ở 2 mức nồng độ, được tạo thành bằng cách thêm 10 L 

dung dịch chuẩn Hg(II) 20 mg/L và 50 mg/L vào 100 mL mẫu đầu, 
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phần nồng độ Hg(II) tăng thêm với mỗi mẫu tương ứng là 2 µg/L và 

5 µg/L. Tiến hành phân tích các mẫu đầu và mẫu đã thêm chuẩn để 

xác định độ thu hồi  

Kết quả cho thấy, độ thu hồi xác định được khi sử dụng quy trình 

phân tích đã đề nghị để định lượng Hg(II) trong 2 mẫu nước PS và HB 

đều thỏa mãn yêu cầu của AOAC ở mức nồng độ tương ứng.  

Phân tích mẫu bằng 2 phương pháp DP-ASV dùng điện cực 

AuFE-Cu/CP-CNTs và CV-AAS 

Sử dụng 2 mẫu nước Hồ điều hòa HB và HN để kiểm chứng kết 

quả phân tích Hg(II) bằng 2 phương pháp DP-ASV và CV-AAS. Do 

kết quả phân tích bằng quy trình phân tích đề xuất trong luận án này 

cho thấy nồng độ của thủy ngân trong các mẫu thấp hơn giới hạn phát 

hiện (thực tế không ghi được Ip), nên chúng tôi đã dùng các mẫu HB 

và HN có thêm chuẩn 1 µg/L Hg(II) để kiểm chứng. Việc thêm chuẩn 

được tiến hành bằng cách thêm 10 L dung dịch chuẩn Hg(II) 10 mg/L 

vào 100 mL mẫu HB và HN đã xử lý sơ bộ. Kết quả kiểm chứng độ 

đúng bằng 2 phương pháp nêu trên đều cho thấy quy trình phân tích 

đã đề nghị trong luận án để phân tích Hg(II) trong nước bằng DP-ASV 

dùng điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs có độ đúng tốt và đáng tin cậy. 

3.3.2.3. Nồng độ thủy ngân trong một số mẫu nước tự nhiên 

Nhằm khẳng định chắc chắn về khả năng áp dụng phương pháp 

DP-ASV sử dụng điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs để định lượng thủy 

ngân tổng số trong các mẫu nước tự nhiên, đã tiến hành phân tích xác 

định thủy ngân trong 2 mẫu nước giếng khoan, 5 mẫu nước sông, 2 

mẫu nước hồ điều hòa bằng phương pháp DP-ASV với điện cực 

AuFE-Cu/CP-CNTs theo quy trình ở Hình 3.1. Kết quả phân tích được 

trình bày ở Bảng 3.1. Do mẫu đã được lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh 
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0,7 m, nên nồng độ Hg(II) xác định được có thể gọi là nồng độ Hg(II) 

hòa tan của mẫu nước. 

Bảng 3.1. Nồng độ Hg(II) hòa tan trong các mẫu nước phân tích 

bằng phương pháp DP-ASV với điện cực AuFECu/CP-CNTs 

STT Mẫu 
CHg(II) (µg/L) 

(CTB  ε, n = 3) 

1 PS < LOD 

2 ĐM 0,384  0,01 

3 GK1 < LOD 

4 SRi < LOD 

5 SRe 0,195  0,008 

6 AC < LOD 

7 GK2 < LOD 

8 HB < LOD 

9 HN < LOD 

Mặc dù số liệu phân tích chỉ phục vụ mục đích chứng minh khả 

năng áp dụng phương pháp phân tích, nhưng từ kết quả trên cũng cho 

thấy hàm lượng thuỷ ngân trong các mẫu đều không phát hiện được 

hoặc rất thấp so với giá trị nồng độ tối đa cho phép đối với nước dùng 

cho sinh hoạt, theo QCVN 01-1:2018/BYT. Các mẫu nước khu vực 

đầu nguồn Quảng Nam (Mẫu ĐM) và Quảng Ngãi (mẫu Sre) có nồng 

độ HgII cao hơn nồng độ ion này trong các mẫu đã phân tích khác. 

Mặc dù nồng độ Hg của 2 mẫu vừa nêu vẫn còn thấp hơn giới hạn cho 

phép nhiều, nhưng đây có thể là dấu hiệu cho thấy có sự tác động của 

tình trạng khai thác vàng tự phát đang diễn ra khá phổ biến tại đây. 
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KẾT LUẬN 

1. Trên cơ sở khảo sát các điều kiện để phân tích Hg(II) bằng phương 

pháp DP-ASV với các điện cực làm việc khác nhau bao gồm điện cực 

than thủy tinh (CP), than nhão (CP), than nhão biến tính bằng ống nano 

cacbon (CP-CNTs) với màng vàng hoặc màng vàng khi có mặt đồng, 

đã lựa chọn được điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs và các điều kiện thích 

hợp để xác định lượng vết Hg(II) với độ lặp lại tốt (RSD = 10,4 % với 

CHg(II) = 1 µg/L; và RSD = 3,6 % với CHg(II) = 5 µg/L), độ nhạy cao 

(0,934 µA/µg.L-1), giới hạn phát hiện thấp (0,04 µg/L), khoảng tuyến 

tính rộng (0,118 µg/L), thời gian điện phân làm giàu ngắn (150 s). 

2. Đã thành công trong việc phát triển một kiểu điện cực mới – 

điện cực màng vàng khi có mặt Cu(II) trên nền điện cực than nhão 

graphit biến tính bằng ống nano cacbon đa tường. Sự có mặt của ion 

Cu(II) cùng với Au(III) vừa tăng độ nhạy của phương pháp vừa giảm 

được chi phí phân tích. Kỹ thuật chế tạo điện cực đơn giản, thích hợp 

với điều kiện của các phòng thí nghiệm phân tích chưa được trang bị 

đầy đủ. Loại điện cực mới này có thể góp phần phục vụ thiết thực cho 

nhu cầu quan trắc kiểm soát ô nhiễm thủy ngân trong các nguồn nước 

tại Việt Nam. 

3. Đã khẳng định được rằng, sự có mặt của các kim loại cản trở 

trong dung dịch phân tích – các kim loại có thế đỉnh hòa tan gần với 

thế đỉnh hòa tan của thủy ngân như Cu(II) không ảnh hưởng đến phép 

xác định Hg(II) bằng phương pháp DP-ASV. Sự có mặt của các kim 

loại khác và các anion với nồng độ cao hay bắt gặp trong thực tế như 

Mn2+, Cu2+, Cl-, SO4
2-, NO3

- không ảnh hưởng đến phép xác định 

Hg(II); Một số ion có ảnh hưởng đến phép xác định Hg(II) gồm: Ca2+, 

Fe2+, Fe3+, Triton X-100. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này đều xảy ra 
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theo hướng làm tăng Ip của Hg, tức là làm tăng độ nhạy của phép phân 

tích nên không gây lo lắng cho viêc̣ phân tích điṇh lươṇg Hg(II) theo 

cách thêm chuẩn bằng phương pháp DP-ASV trên điêṇ cưc̣ AuFE-

Cu/CP-CNTs.  

4. Đã xây dựng được quy trình phân tích lượng vết thủy ngân trong 

nước tự nhiên bằng phương pháp DP-ASV dùng điện cực AuFE-

Cu/CP-CNTs. Quy trình đã được thẩm định về độ đúng và độ lặp lại 

theo các quy định khi nghiên cứu phát triển một phương pháp phân tích.  

5. Đã áp dụng thành công quy trình xây dựng được để phân tích thủy 

ngân trong các mẫu nước (02 mẫu nước giếng khoan, 05 mẫu nước 

sông, 02 mẫu nước hồ) ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa 

Thiên Huế. Với các kết quả thu được bước đầu đã cho phép khẳng định 

rằng hàm lượng thủy ngân trong các mẫu khảo sát đều rất thấp so với 

các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước hiện hành. 
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INTRODUCTION 

Mercury (Hg) is one of the most toxic metals to humans, animals 

and ecosystems. Because mercury is highly toxic, the maximum 

allowable concentration in drinking water is 1 µg/L according to the 

World Health Organization (WHO), the United States Environmental 

Protection Agency (US–EPA), and Vietnam’s National Technical 

Regulations (QCVN 01-1:2018/BYT). In reality, Hg concentration in 

natural water sources (continental surface water, groundwater, coastal 

seawater) is very small, even smaller than the detection limit of 

various analytical methods. Therefore, there is an urgent need for 

developing new methods to analyze trace (<ppm) and ultra-trace 

(<ppb) Hg in natural water. 

Currently, there are numerous methods for determining trace 

amounts of Hg, such as cold vapour atomic fluorescence spectrometry 

(CV-AFS), cold vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS), 

and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 

Although these methods have high sensitivity and a low detection 

limit, they require expensive equipment, complex sample enrichment 

techniques, proficient trace analysis skills, etc. High analysis cost 

usually makes it challenging for laboratories to apply these techniques 

because of a lack of equipment. Meanwhile, the electrochemical 

analysis methods, typically stripping voltammetry, have a sensitivity 

not inferior to the above-mentioned spectroscopic techniques (in 

analyzing Hg) and lower equipment and analysis costs, thus attracts 

the attention of researchers. 

Among the stripping voltammetric methods, anodic stripping 

voltammetry (ASV) is widely used because the enrichment phase 

occurs simultaneously with the analytical process, thus improving the 
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sensitivity. Furthermore, in ASV, we can utilize different electrodes, 

such as pure gold, nano gold, gold film, and most modified electrodes 

based on paste carbon, boron-doped diamond, platinum, glassy 

carbon, and screen-printed carbon to analyze not only trace Hg but 

also other metals. 

The gold (Au), or gold film (AuFE) electrode, is one of the most 

commonly used working electrodes in ASV for Hg trace amount 

determination because Au can form amalgams with Hg during the 

enrichment phase, hence significantly improving sensitivity. Metallic 

copper (Cu) can also dissolve in Hg to form amalgams; therefore, in 

recent years, some researchers have utilized boron-doped diamond 

(BDD) Cu-film electrodes to determine Hg, or glassy-carbon copper 

film for Hg and Pb determination with the ASV method. Numerous 

modified electrodes have been developed and utilized as working 

electrodes for the ASV method to determine trace amount of Hg, such 

as nano gold-particle films (AuNPs); gold nanocomposites with 

graphene, porous carbon containing nitrogen, and chitosan; printed 

nano-ion polymers, and multi-walled carbon nanotubes (carbon 

nanotubes/MWCNTs). 

In Vietnam, trace analysis of Hg with electrochemical techniques 

is very limited. In particular, the gold-film electrodes and gold-copper 

film on different carbon materials, such as carbon paste, glassy 

carbon, and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), have 

attracted very little attention. 

Based on the issues mentioned above, we carried out the project 

"the study and development gold-copper-film electrodes for the 

determination of trace mercury in natural water by using stripping 

voltammetry" with the following main purposes: 
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- Determine the Hg trace amount with the ASV method by using a 

gold-film or a copper-containing a gold film on solid glassy-carbon 

disk working electrodes (AuFE/GC or AuFE-Cu/GC); a gold film 

with copper on a carbon paste background working electrodes (Au-

CuFE/CP); gold-copper film on a mixture of carbon paste and multi-

walled carbon nanotubes working electrodes (AuFE-Cu/CP-CNTs). 

- Develop an analytical procedure for Hg trace amount with the 

ASV method with a suitable working electrode and its application to 

determine Hg in natural water. 

New contributions of the dissertation: 

i) Investigating the ASV characteristics of Hg on different types of 

working electrodes, we found a suitable electrode which is developed 

from a gold-copper film electrode created in-situ on the substrate 

containing carbon paste and multi-walled carbon nanotubes for the 

determination of Hg trace amounts. 

ii) We developed a procedure for determining Hg trace amounts in 

natural water with ASV on the basis of the fabricated electrode. The 

analysis procedure is simple with high reliability, ease of use and low cost. 

Chapter 1. LITERATURE REVIEW 

1.1. Introduction to mercury 

1.2. Hg trace amounts analytical procedures 

1.3. General remarks on the review 

Chapter 2. RESEARCH CONTENT 

2.1. Investigate stripping voltammetric characteristics with cyclic 

voltammetry (CV) 

• Determine active surface area of electrodes 

• Stripping voltammetric characteristics of Hg on AuFE/GC, 
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AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, and AuFE-Cu/CP-CNTs. 

2.2. Determination of Hg with differential pulse anodic 

voltammetry by using in-situ AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, 

and AuFE-Cu/CP-CNTs 

• Study the influence of background composition (types of acid 

and concentration of acid), Au(III) and Cu(II) concentration, 

material mixing ratio in fabricating electrode paste, enrichment 

potential and time, cleaning potential and time, electrode 

rotation speed, and differential pulse specifications. 

• Evaluate method reliability. 

2.3. Investigation of the influence of common ions in natural water 

2.4. Developing a procedure for analyzing Hg with DP-ASV at 

AuFE-Cu/CP-CNTs electrode. 

• Assess an analytical procedure for actual samples, concerning 

accuracy and repeatability. 

• Analyze Hg in river, lake and underground (bore well) water samples 

collected from Quang Ngai and Quang Nam provinces, and Hue city. 

Chapter 3. RESULTS 

3.1. Investigation of stripping voltammetric characteristics of 

mercury with cyclic voltammetry 

3.1.1. Determination of active surface area of electrodes 

The active surface area of the working electrode is determined 

according to the linear regression equation between the dissolved peak 

current (Ip(C)) of Hg and the square root of the potential scan rate (ν1/2) 

combined with the Randle-Sevcik equation with the CV method for a 

mixed solution of K3[Fe(CN)6] 1 mM, K4[Fe(CN)6] 1 mM, and KCl 0.5 M. 

The CV curve of this mixed solution is recorded at the GC, CP, and 

CP-CNTs electrodes with an electrochemical meter at a potential scan 
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rate from 20 to 100 mV/s. Using the cathodic peak current Ip(C) for the 

following reaction 

[Fe(CN)6]3- + e → [Fe(CN)6]4-    (3.1) 

and the number of exchanged electrons (n = 1); the diffusion 

coefficient, D, of K3[Fe(CN)6] is 7.6 × 10–6 cm2/s; the potential scan 

rate  0.02–0.1 V/s; the concentration, C, of K3[Fe(CN)6] in the 

solution (1 mol/cm3), we calculate the active area of the electrode 

surface according to the linear regression equation combined with the 

Randle-Sevcik equation, and we get the formula 

Ip = K.ν1/2       (3.2) 

where K = (2.69 × 105) × n3/2 × D1/2 × A × C, or K is the slope b of the 

regression equation. 

The calculated active area of the reactive electrodes is 0.064, 

0.096, and 0.107 cm2 for GC, CP, and CP-CNTs, respectively. 

Compared with the GC electrode, the CP and CP-CNTs electrodes 

have 1.5 times larger active surface. The intensity of the cathodic peak 

current of K3[Fe(CN)6] increases significantly when replacing the GC 

working electrode with the CP or CP-CNTs electrodes. The CP 

electrode modified with MWCNTs also substantially increases the 

Ip(C) signal of K3[Fe(CN)6]. 

Furthermore, the diameter of the GC electrode (2.8 ± 0.1 mm) 

gives a geometrical area (Ageo) of the GC electrode at 0.062 cm2. 

 Comparing the geometrical area and the active surface area of the 

GC electrode, we can see that the active surface area is not much 

larger than the geometrical area. Still, this difference is more 

pronounced for the CP and CP-CNTs electrodes. Due to their larger 

active surface area, the CP and CP-CNTs electrodes can increase the 

sensitivity of the ASV method compared with the GC working 
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electrode. However, the electrochemical characteristics of the 

electrode depend on other factors, so further investigation is needed 

to seek an appropriate electrode. 

3.1.2. Stripping voltammetric characteristics of Hg 

The main dissertation purpose is to develop an Hg analysis method 

with a gold-film electrode; therefore, we first investigate the ASV 

characteristics of the Au(III) solution at various electrodes with 

cycling voltammetry. The CV curves of the Au(III) 1 mg/L solution 

indicate that, in the potential scan range from –0.1 to 1.6 V and vice 

versa, two peaks are observed on the CV line, corresponding to the 

oxidation of Au0 (anodic peak) with Ep(A) of about 1.1 V and reduction 

of Au(III) (cathodic peak) with Ep(C) of about 0.8 V. 

Thus, in the ASV method with a gold-film electrode, if you want 

to completely dissolve the gold film on the electrode surface after each 

measurement and regenerate a new gold film in-situ, you need to use 

a cleaning potential greater than 1.1 V. 

To seek the Hg voltammetric characteristic on the GC, CP, and 

CP-CNTs electrodes, we have to study the cyclic voltammetric curves 

of the research solutions with different compositions in the 10–3 M 

HClO4 medium. The CV curves are recorded under the following 

fixed conditions: Edep = –0.8 V, tdep = 150 s,  = 1000 rpm; the 

potential is scanned linearly in the positive direction from     –0.2 to 

0.8 V and vice versa. 

The CV curves of the following solutions are recorded. 

– Solution (1): Au(III) 1 mg/L + HClO4 10–3 M; 

– Solution (2): Au(III) 1 mg/L + HClO4 10–3 M + Hg(II) 20 g/L; 

– Solution (3): Cu(II) 1 mg/L + HClO4 10–3 M + Hg(II) 20 g/L; 

– Solution (4): Au(III) 1 mg/L + Cu(II) 0.5 mg/L + HClO4 10–3 M 
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+ Hg(II) 20 g/L; 

– Solution (5): Au(III) 1 mg/L + Cu(II) 0.5 mg/L + HClO4 10–3 M 

+ Hg(II) 40 g/L. 

When the research solution contains only Au(III) (solution 1), after 

electrolysis at –800 mV, a gold film appears on the electrode surface. 

The potential scan continues, and the CV curve is recorded. In the 

potential range from –0.2 to 0.8 V, no peaks on the CV curve are 

observed. This means that no electrochemical reaction occurs at the 

electrode in this case. 

After Hg(II) 20 g/L was added to solution 1 (solution 2), two 

peaks corresponding to the oxidation and reduction of Hg at about 

0.68 and 0.63 V potential appeared on the CV curve.  

HgII + 2e ⇌ Hg0 

For solution 3 (containing Cu(II) and Hg(II)), only anodic and 

cathodic peaks corresponding to the oxidation and reduction of Cu 

appeared on the CV curve. 

CuII + 2e ⇌ Cu0 

at potentials of about 0.22 and 0.20 V. No redox peaks of Hg are 

observed. 

Although in a solution containing Hg(II) and Cu(II), the anodic and 

cathodic peaks of Hg not recorded at 20 g/L; the peaks of Hg(II) 

recorded when the solution contains Au(III). Interestingly, the anodic 

peak current of Hg on the CV curve of the solutions containing Au(III) 

and Hg(II) increases significantly when Cu(II) (solution 4) is added. 

When the concentration of Hg in solution 4 increases from 20 to 40 

g/L (solution 5), the anodic peak current of Hg increases further.  

The CV curve shows that the oxidation peak of Hg can be recorded 

at the AuFE/GC electrode. When Cu(II) is present in the solution, the 
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oxidizing peak current of Hg at this electrode increases significantly. 

This is the basis for developing a method to determine Hg at the 

AuFE/GC electrode in the presence of Cu (AuFE-Cu/GC). 

The CP and CP-CNTs electrodes provide similar results to GC 

electrodes. However, due to their larger active surface area, the CP 

electrode and especially the CP-CNTs electrode provide higher-

intensity, well-balanced, and clearer anodic and cathodic peaks of Hg 

on the CV curves. This result shows that it is possible to develop a 

method to determine trace amounts of Hg with ASV at the gold-film 

electrode in the presence of Cu(II) on GC, CP, and especially CP 

modified with CNTs electrodes. 

3.2. Quantitative determination of mercury with differential pulse 

anodic stripping voltammetry 

3.2.1. Influence of background components  

3.2.1.1. Effect of acid types 

The Ip of mercury is recorded in the media containing HCl, HNO3, 

and HClO4 at the same concentration of 0.001 M for four electrodes, 

namely AuFE/GC, AuFE-Cu/ GC, AuFE-Cu/CP, and AuFE-Cu/CP-

CNTs. 

The results show that the stripping signal of Hg obtained in the 

HCl background solution is weak and not repeatable like in the HNO3 

or HClO4 background solutions. Cl– ions in the working solution can 

form complexes with Hg2+, changing the peak stripping potential, and 

causing the Hg2Cl2 precipitates to be attached to the electrode surface. 

The Hg2Cl2 precipitate is difficult to strip during the analysis, reducing 

the active surface of the electrode, thereby reducing the intensity and 

repeatability of the mercury stripping peak current (Ip). Moreover, Cl– 

can form stable complexes with Au3+, reducing the standard redox 
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potential of the Au3+/Au0 pair, facilitating the stripping of metallic Au 

on the electrode surface, thus leading to unstable Ip recording. 

For the HNO3 or HClO4 background solutions, the recorded Ip 

values are usually higher. The HClO4 background solution allows 

recording a high Hg stripping signal, stable baseline, good 

repeatability, compact and symmetrical stripping peak shape. 

3.2.1.2. Effect of HClO4 concentration 

As the HClO4 concentration increases from 10–4 M to 5 × 10–2 M 

(for all four electrodes), the Ip of mercury increases gradually at first, 

then decreases at high acid concentrations. In the concentration range 

from 5 × 10–3 to 5 × 10–2 M, the mean Ip of Hg is not statistically 

different (p > 0.05). Therefore, the suitable acid concentration for the 

four types of electrodes is chosen at 5 × 10–3 M. 

3.2.2. Effect of Au(III) and Cu(II) concentration on stripping signal 

of Hg 

To answer the question of whether it is possible to completely 

replace the gold film with the copper film for Hg analysis with ASV, 

we performed numerous experiments and recorded Ip of mercury on the 

copper film in acid background solutions (HNO3, HCl, and HClO4 with 

different concentrations) at the Cu(II) concentration of 0.1–0.5 mg/L 

(for in-situ film formation) and different conditions (electrolyte 

potential, time deposition electrolysis, DP specifications). The results 

show that only the stripping signal of Cu was recorded. The stripping 

signal of Hg was not observed on the GC, CP, and CP-CNTs electrodes. 

The stripping peak of Hg was only recorded when the solution 

contained Au(III) or a mixture of Au(III) and Cu(II). To determine the 

appropriate concentration ratio of Au(III) and Cu(II) to obtain an Hg 

peak current large enough and well reproducible, we investigated the 
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influence of CAu(III)/CCu ratios on the peak current of Hg for the GC, 

CP, and CP-CNTs background electrodes. 

– When CAu(III) = 0.1 mg/L, the stripping peak of Hg is observed 

for the CP and CP-CNTs electrodes, but in the presence of Cu(II) 0.05 

mg/L, the stripping peak was observed for all three types of 

electrodes. 

– When CAu(III) gradually increases, the Ip of Hg increases. The Ip 

recorded on the CP-CNTs background electrode is always larger than 

on the other two, even though the enrichment time is shorter. 

– The solution containing Cu(II) (0.05 mg/L) and Au(III) (0.2 mg/L) 

provides better repeatability and higher Ip value compared with the 

solution containing only Au(III) at the same concentration. However, if 

the concentration of Cu(II) increases, the Ip value of Hg decreases, and 

the repeatability of Ip also decreases. When the Cu(II) concentration is 

0.1 mg/L, a "double peak" is observed, reducing the Ip of Hg, especially 

when the concentration of Cu(II) increases to 0.2 mg/L. 

The ratio CAu(III)/CCu(II) 0.2:0.05 is appropriate. 

3.2.3. Effect of stuffing material mixing ratio in electrode paste  

Paste carbon electrodes were made from graphite powder and 

paraffin oil or a mixture of graphite powder, multi-walled carbon 

nanotubes (MWCNTs), and paraffin oil. Graphite powders and 

MWCNTs are good electricity conductors with high surface free 

energies and large specific surface areas and are chemically stable. 

Therefore, we focus on these materials to develop electrodes for ASV. 

3.2.3.1. Effect of graphite/paraffin oil mass ratio 

The graphite powder/paraffin oil mass ratio is 5:5, 6:4, 7:3, and 8:2. 

The ratio of 5:5 and 8:2 gives the Hg stripping signal with poor 

repeatability. Moreover, a large amount of paraffin leads to the diluted 
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mixture, making it challenging to create a flat electrode surface. A 

small amount of paraffin reduces the adhesion of the graphite 

particles, making the electrode surface rough and difficult to smooth. 

The mixing ratio graphite/paraffin oil of 6:4 was selected for further 

studies with the AuFE-Cu/CP electrode. 

3.2.3.2. Effect of graphite powder/MWCNTs mass ratio 

The graphite powder/MWCNTs mass ratio is 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, and 

9:1. Then, graphite and MWCNTs were mixed with paraffin oil at a 

ratio of 6:4 (w/w) as described in section 3.2.3.1 to prepare the coal-

based electrode. 

When the content of MWCNTs in the mixture of graphite and 

MWCNTs increases, the recorded Ip also increases. The ratio at 7:3 

provides the Ip of Hg with good repeatability, and this ratio was chosen 

for the development of the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode. 

3.2.3.3. Effect of graphite-MWCNTs/paraffin oil mass ratio 

The graphite-MWCNTs/paraffin mass ratio is 5:5, 6:4, 7:3, and 

8:2. The ratio at 6:4 and 7:3 provides similar mean Ip of Hg (p > 0.05). 

To facilitate the filling and smoothing of the electrode surface, we 

chose the ratio at 6:4 for the subsequent experiments. 

3.2.4. Effect of deposition time and potential 

3.2.4.1. Effect of deposition potential 

When the enrichment potential (Edep) ranges from –600 to –1300 

mV, the mean Ip at the probe electrodes always differs pairwise: 

AuFE/GC and AuFE-Cu/GC (p = 0.019) and AuFE-Cu/CP and AuFE-

Cu/CP-CNTs (p = 0.001). The peak stripping current of Hg recorded 

at the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode is the highest. 

The deposition potential of –0.9 V is suitable for all four electrodes 

investigated. 
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3.2.4.2. Effect of deposition time 

The Ip at increasing deposition time (tdep) was recorded for the 

AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, and AuFE-Cu/CP-CNTs 

electrodes, and the appropriate time for the electrodes is 270, 250, 180 

and 150 s, respectively. 

3.2.5. Effect of cleaning potential and time 

3.2.5.1. Effect of cleaning potential 

The cleaning potential (Eclean) ranges from 0.5 to 1.1 V. 

The recorded Ip value increases with the cleaning potential up to 

0.8 V; then, it decreases gradually. To ensure a large Ip value with 

good repeatability for all four electrodes, we chose Eclean 0.8 V for 

further experiments. 

3.2.5.2. Effect of cleaning time 

The cleaning time (tclean) is from 0 to 60 s. If the electrode was not 

cleaned (tclean = 0), the repeatability of Ip was bad; when tclean is greater 

than 10 s, the average Ip values recorded at different cleaning times 

did not change significantly. The average Ip of the four electrodes 

recorded at tclean from 30 to 60 s did not differ statistically (p > 0.05). 

Therefore, we selected a tclean at 30 s for further studies. 

3.2.6. Effect of electrode rotation speed 

The electrode rotation speed (ω) is from 800 to 2400 rpm. When 

the rotational speed increases from 800 to 1600 rpm, the Ip value 

increases significantly. When ω = 1800 rpm, the Ip value is about 1.5 

times higher than that recorded when ω = 800 rpm. At speeds higher 

than 1800 rpm, the values of Ip change insignificantly. Beyond 2000 

rpm, the electrode shakes, affecting the deposition, film formation, 

and hence the recorded Ip value. Therefore, the rotation speed of 2000 

rpm was selected for the measurements. 
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3.2.7. Influence of technical characteristics 

The technical characteristics of differential pulse voltammetry 

include the pulse amplitude and potential scan rate. The stripping peak 

current of mercury and the repeatability of Ip were appropriate when 

the pulse amplitude is 100 mV, and the potential scan rate is 25 mV/s. 

3.2.8. Method reliability 

The reliability of the DP-ASV method to determine Hg(II) at the 

AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, and AuFE-Cu/CP-CNTs 

electrodes was evaluated via the repeatability, linear range, LOD, 

LOQ, and sensitivity. 

3.2.8.1. Repeatability 

The repeatability of the stripping peak current of Hg on each 

electrode was evaluated via the relative standard deviation (RSD) of 20 

repeated recordings (n = 20) at Hg(II) concentrations of 1 and 2.5 g/L. 

The results show that the repeatability of Ip recorded on the four 

electrodes is very good with RSD 5.7−14.9% (Hg(II) 1 µg/L) and 

3.6−6.6 % (Hg(II) ) 5.0 µg/L); those RSD values are all smaller than 

½RSDH calculated from the Horwitz function (22.6% with analyte 

concentration of 1 µg/L and 17.8% with a concentration of 5 µg/L). 

3.2.8.2. Limit of detection, limit of quantification, and linear range 

The Ip of the working solutions with the Hg concentration from 1 

to 20 g/L was recorded. Ip increases linearly with the Hg(II) 

concentration from 1 to 8 µg/L. 

Limit of detection and limit of quantification 

The LOD and LOQ of the DP-ASV method for each electrode are 

determined according to the “3 rule”. Based on the test results for 

determining Ip in the concentration from 1 to 5 µg/L and applying the 

3 rule, we can determine the LOD and LOQ of the method. 
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With the enrichment time of 270, 250, 180 and 150 s for AuFE/GC, 

Au-CuFE/GC, AuFE-Cu/CP and AuFE-Cu/CP-CNTs electrodes, 

respectively, we have corresponding LOD for Hg(II) at 0.17, 0.09, 

0.12, and 0.04 g/L, respectively. The corresponding LOQ of these 

electrodes is 0.59, 0.32, 0.42, and 0.12 g/L, respectively. 

The linear range (relationship between Ip and CHg(II)) for Hg(II) 

with DP-ASV with the electrodes is as follows: 

+ AuFE/GC 0.6–10 g/L  + AuFE-Cu/GC 0.3–8 µg/L 

+ AuFE-Cu/CP 0.4–15 g/L   + AuFE-Cu/CP-CNTs 0.1–18 g/L 

With these relatively low LOD and LOQ values, we can confirm 

that the DP-ASV method on all four electrodes achieves relatively 

high sensitivity and can be used to determine trace and ultra-trace 

amounts of Hg in the natural water samples. 

Among these four electrodes, the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode 

has well repeatable Ip recording results and achieves the lowest LOD 

with the shortest tdep. Therefore, this electrode was selected to further 

investigate a quantitative analysis procedure for Hg(II). 

3.2.9. Effect of interferents 

We evaluated the effect of the ions commonly present in natural 

water, namely Fe2+, Fe3+, Ca2+, Cu2+, Cl−, SO4
2−, Mn2+, NO3–, and the 

Triton X-100 surfactant on the Ip determination results of Hg at the 

AuFE-Cu/CP-CNTs electrode. 

The results show that Ca2+, Fe2+, and Fe3+ significantly affect the Ip 

of mercury at concentrations of 160, 3, and 3.5 mg/L, respectively. In 

particular, Triton X-100 has a significant effect on Ip at a concentration 

of 0.0004 mg/L. However, these ions increase the Ip of Hg; therefore, 

there is no worry for the quantitative analysis of Hg(II) with DP-ASV 

at the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode because the quantification is 
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always carried out with the standard addition method. Then, in 

principle, the influence of the background element is eliminated. 

3.2.10. Analytical procedure 

Based on the results of determining the appropriate analytical 

conditions for the DP-ASV method at the AuFE-Cu/CP-CNTs 

following steps in Figure 3.1. 

3.3. Practical application and actual analytical procedures 

The analytical procedure was controlled by evaluating its 

repeatability and accuracy. The repeatability was evaluated by using 

the relative standard deviation (RSD) and compared with the RSD 

calculated from the Horwitz equation (RSDH). The accuracy was 

evaluated by analyzing the spiked sample, evaluating the recovery, 

and comparing the results with those determined with atomic 

absorption spectrometry combined with cold vaporization (CV-AAS). 

3.3.1. Sample preparation 

To test the applicability of the DP-ASV method at the AuFE-

Cu/CP-CNTs electrode in the HClO4 environment for Hg in water, we 

collected samples of well-water, river and lake water in several 

locations in Quang Ngai, Quang Nam, and Thua Thien Hue provinces. 

The river and lake water samples were collected at about 20 m from 

the shore, and the sampling depth was 50 cm from the water surface. 

The well-water sample was collected directly from the pump 

nozzle after discharging the first part (about 2−3 minutes of running). 

The samples were stored in a 500 mL glass bottle. The clean 

sampling bottles were rinsed several times with the collected samples. 

1 mL of concentrated HNO3 was added to each bottle. The bottles 

were filled to the full volume and tightly closed. The samples were 
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kept refrigerated at about 4 C during the transport to the laboratory 

and filtered immediately upon arrival. 

3.3.2. Analytical process quality control 

3.3.2.1. Repeatability 

To test the repeatability of the analytical procedure, we randomly 

selected the GK1 well-water sample for Hg analysis. 

Because the concentration of Hg in the sample is very low and 

cannot be detected with the DP-ASV method under investigation, we 

prepared two laboratory samples from GK1. These samples were 

designated GK1a and GK1b. A suitable volume of 1000 g/L Hg(II) 

standard solution was added to each sample so that the additional 

Hg(II) concentrations in the samples were 1.0 and 5.0 µg/L. The 

samples were subjected to Hg(II) analysis with the proposed 

analytical procedure. 

The experimental results show that the quantitative analysis of 

Hg(II) in laboratory samples GK1a and GK1b with the proposed 

analytical method gives good repeatability; the calculated RSD values 

are all lower than ½RSDH at the respective concentrations. 

3.3.2.2. Accuracy 

Because there are no certified standards for Hg(II) to be used, the 

accuracy of the analytical procedure was evaluated via the analysis of 

spiked samples and compared with the analytical results by using the 

standard CV-AAS method for mercury analysis (TCVN 7877: 2008). 

The analysis of Hg(II) with the CV-AAS method was carried out at 

the Technical Center for Standards, Metrology and Quality 2 – 

QUATEST 2, Da Nang City. 

Spiked samples analysis: The actual samples for analysis were the 

PS sample (River water in Phuoc Hiep Commune, Phuoc Son District, 
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Quang Nam Province) and the HB sample (Regular Lake Water, Le 

Hong Phong Ward - Quang Ngai City). The spiked samples at two 

concentration levels were prepared by adding 10 L of the 20 mg/L 

and 50 mg/L Hg(II) standard solutions to the first 100 mL of the 

sample. The fraction of Hg(II) concentration that increases in the 

samples is 2 and 5 µg/L, respectively. The primary and standard 

samples were analyzed to determine the recovery. 

The results show that the recovery determined by using the 

recommended analytical procedure for quantifying Hg(II) in the PS 

and HB samples conformed to requirements of AOAC at the 

respective concentrations. 

Sample analysis with DP-ASV by using AuFE-Cu/CP-CNTs and 

CV-AAS electrodes 

Two water samples, namely HB and HN Reservoir water, were 

utilized to verify the analysis results of Hg(II) with DP-ASV and CV-

AAS. Because the analysis with the analytical procedure proposed in 

this dissertation provides the mercury concentration lower than the 

detection limit (actually Ip could not be recorded), we used the HB and 

HB samples spiked with 1 µg/L Hg(II) for verification. The 

standardization was performed by adding 10 L of 10 mg/L Hg(II) 

standard solution to 100 mL of pretreated HB and HN samples. The 

results show that the analytical procedure proposed in the dissertation 

to analyze Hg(II) in water with DP-ASV by using the AuFE-Cu/CP-

CNTs electrode has high accuracy and reliability. 

3.3.2.3. Mercury concentrations in some natural water samples 

To firmly confirm the applicability of the DP-ASV method with 

the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode to quantify total mercury in natural 

water samples, we conducted the determination of two well-water 



18 

 

samples, five river-water samples, and two lake-water samples with 

the DP-ASV method at the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode according 

to the procedure shown in Figure 3.1. The results of the analysis are 

presented in Table 3.1. Since the sample was filtered through 0.7 m 

glass-fibre filter paper, the determined Hg(II) concentration can be 

considered the dissolved Hg(II) concentration of the water sample. 

Table 3.1. Concentration of dissolved Hg(II) in water samples 

analyzed with DP-ASV method at AuFECu/CP-CNTs electrode 

STT Sample 
CHg(II) (µg/L) 

(CTB  ε, n = 3) 

1 PS <LOD 

2 ĐM 0,384  0,01 

3 GK1 <LOD 

4 SRi <LOD 

5 SRe 0,195  0,008 

6 AC <LOD 

7 GK2 <LOD 

8 HB <LOD 

9 HN <LOD 

Although the analysis data only serve the purpose of demonstrating 

the applicability of the proposed method, the results indicate that the 

mercury content in the samples is either undetectable or very low 

compared with the allowable concentration value for domestic use, 

according to QCVN 01-1:2018/BYT. The water samples in the 

watershed area of Quang Nam (Dam sample) and Quang Ngai (Sre 

sample) have higher concentrations of Hg(II) than other samples. 

Although the Hg concentration of the two samples is still much lower 
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than the allowable limit, there may existan impact of spontaneous gold 

mining around the localities. 

CONCLUSIONS 

1. Based on investigating the conditions for analyzing Hg(II) with 

the DP-ASV method at different working electrodes, namely glassy 

carbon electrode (CP), carbon paste (CP), carbon paste modified with 

carbon nanotubes (CP-CNTs) with a gold film or a gold film in the 

presence of copper, we developed the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode 

and suitable conditions for determining trace amounts of Hg(II). The 

proposed method had good repeatability (RSD = 10.4% with CHg(II) = 

1 µg/L; and RSD = 3.6% with CHg(II) = 5 µg/L), high sensitivity (0.934 

µA·µg–1·L–1), low detection limit (0.04 µg/L), wide linear range (0.1–

18 µg/L), and short enrichment time (150 s). 

2. We successfully developed a new electrode – a gold-film 

electrode in the presence of Cu(II) on a multi-walled carbon nanotube-

modified graphite-paste electrode. The presence of Cu(II) and Au(III) 

ions increased the sensitivity of the method and reduced the cost of 

analysis. The electrode fabrication technique is simple, suitable for 

inadequately equipped analytical laboratories. This new type of 

electrode can make a practical contribution to the monitoring and 

control needs for mercury pollution in water sources in Vietnam. 

3. We can confirm that the presence of interfering metals in the 

analytical solution – those with a stripping peak close to that of 

mercury such as Cu(II) do not affect the determination of Hg(II) with 

the DP-ASV method. The presence of other metals and anions with 

high concentrations, commonly encountered in practice, such as Mn2+, 

Cu2+, Cl–, SO42–, NO3–, do not affect the determination of Hg(II); 

some ions that affect the determination of Hg(II) include Ca2+, Fe2+, 
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Fe3+, Triton X-100. However, they increase the Ip of Hg, that is, 

increase the sensitivity of the analysis, so there is no worry for the 

quantitative analysis of Hg(II) with the standard addition method with 

DP-ASV at the AuFE-Cu/CP-CNTs electrode. 

4. We developed a procedure for analyzing mercury traces in 

natural water with the DP-ASV method at the AuFE-Cu/CP-CNTs 

electrode. The accuracy and repeatability of the procedure were 

validated according to the specifications required for analytical 

method development. 

5. We successfully applied the established procedure to analyze 

mercury in water samples (two samples of well-water, five samples of 

river water, and two samples of lake water) in Quang Ngai, Quang 

Nam, and Thua Thien Hue provinces. The results obtained confirm 

that the mercury content in the studied samples is very low compared 

with the current National Technical Regulations on water quality. 
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Figure 3.1. Procedure for analyzing Hg(II) in natural water with 

DP-ASV method at AuFE-Cu/CP-CNTs electrode 

 

Preliminary sample processing 

Water sample + 2 mL HNO3/L sample. Filter through 0.7 µm  fibreglass filter paper 

Decomposition of samples 

10 mL pretreated sample + 0.25 mL H2O2 (30% w/w) 

+ 0.1 mL concentrated HNO3. Biodegradation by UV (90 °C, 90 minutes) 

 

Quantification of Hg(II) 

Record the Ip of the analytical solution containing 9.0 mL of the digested sample, 

HClO4 5.10-3 M, Au(III) 0.2 mg/L, Cu(II) 0.05 mg/L, moderately twice distilled 

water enough 10 mL 

Quantification of Hg(II) was based on Ip and the standard addition method. 

Calculate the concentration of Hg(II) in the sample. 

 

Recording DP-ASV and Ip of Hg 

- Deposition phase: Edep = -0.9 V; tdep = 150 s; ω = 

2000 rpm; tequal = 5 s. 

- Stripping phase: Scanning potential from -0.2 to 

+0.8 V; v = 25 mV/s; kỹ thuật DP (Eampl = 100 

mV; tpulse = 10 s; Estep = 10 mV; tstep = 0,04 s). 

- Cleaning electrode: Eclean = 0,8 V; tclean = 30 s; (4 

replicates, eradicate the fisrt measurement) 

Fabricating working 

electrode 

Background electrode 

CPE:  

(graphite powder + 

MWCNTs, 7:3, w/w) + 

paraffin oil (6:4, w/w) 
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