
1 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NHI PHƯƠNG 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 

TT Tiếng Việt Tiếng Anh Kí hiệu 

1 Bề rộng xung Pulse time tpulse 

2 Biên độ xung Pulse amplitude Eampl 

3 Dòng đỉnh Peak current Ip 

4 Điện cực màng vàng Gold film electrode AuFE 

5 Điện cực màng vàng khi có mặt 

đồng 

Gold Copper film electrode AuFE-Cu 

6 Điện cực làm việc Working Electrode WE 

7 Điện cực so sánh Ag/AgCl Reference Electrode RE 

 Điện cực phụ trợ   Auriliary hoạc Counter Electrode AE/CE 

8 Độ lệch chuẩn tương đối Relative standard deviation RSD 

9 Giới hạn định lượng Limit of quantification GHĐL 

(LOQ) 

10 Giới hạn phát hiện Limit of detection GHPH 

(LOD) 

11 Phần tỷ Part per billion ppb 

12 Phần triệu Part per million ppm 

13 Sóng vuông Square wave SqW 

14 Than thủy tinh Glassy carbon GC 

15 Thế điện phân làm giàu Deposition potential Edep 

16 Thế đỉnh Peak potential Ep 

17 Thế làm sạch  Cleaning potential Eclean 

18 Thời gian điện phân làm giàu Deposition time tdep 

19 Thời gian làm sạch  Cleaning time tclean 

20 Tốc độ quay  The rotating speed  ω 

21 Tốc độ quét thế Sweep rate ν 

22 Von-ampe hòa tan Stripping voltammetry SV 

23 Von-ampe hòa tan anot Anodic stripping voltammetry ASV 

24 Von-ampe hòa tan catot Cathodic stripping voltammetry CSV 
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25 Von-ampe hòa tan hấp phụ Adsorptive stripping voltammetry AdSV 

26 Vòng/phút Rounds per minute rpm 

27 Xung vi phân Differential Pulse DP 

28 Than nhão Carbon Paste CP 

29 Cacbon nano dạng ống đa tường Multi-walled carbon Nanotubes  MWCNTs 

30 Điện cực màng Film Electrode FE 

31 Quang phổ hấp thụ nguyên tử Atomic absorption spectroscopy AAS 

32 Quang phổ hấp thụ nguyên tử 

hóa hơi lạnh 

Cold vaporization Atomic 

absorption spectroscopy 
CV-AAS 

33 Quang phổ huỳnh quang nguyên 

tử 

Atomic fluorescence spectroscopy AFS 

34 Quang phổ phát xạ nguyên tử Atomic emmision spectroscopy AES 

35 Khối phổ plasma cặp cảm ứng Inductive coupled plasma-mass 

spectroscopy 

ICP-MS 

36 Quang phổ hấp thụ nguyên tử - 

lò graphit 

Graphite-furnace atomic 

absorption spectrometry 

GF-AAS 

37 Quang phổ phát xạ cặp cảm ứng Inductive coupled plasma-optical 

Emission Spectrometry 

ICP-OES 
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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. Hợp chất thủy ngân có độc tính cao nhất là metyl thủy ngân 

(CH3)2Hg, do nó dễ tan trong mỡ và có khả năng tích lũy sinh học và khuếch đại sinh 

học. Thông qua chuỗi thức ăn, nồng độ Hg tăng dần và cuối cùng, đi vào cơ thể người 

và gây độc. Thủy ngân có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm như tổn thương não, hệ thần 

kinh, thận, tim và hệ nội tiết, đặc biệt đe dọa đến sự phát triển của bào thai và trẻ nhỏ 

[37], [47],  [53], [113], [143], [144]. 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 ppb (hay 1 µg/L) [3], [44], [100]. Trong chương 

trình quan trắc môi trường nước ở bất kỳ địa phương và quốc gia nào, Hg là một trong 

nhiều kim loại độc bắt buộc phải quan trắc. Song, 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 [14], [21], [57], [94], [100].  

 Trong nhiều năm qua, đã có nhiều công bố về nghiên cứu phát triển phương 

pháp điện hoá để xác định lượng vết Hg, trong đó phương pháp von-ampe hoà tan 
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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 diamond - BDD), 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 [15], [52], [57], [59], [60], [61], [73], [75], [78], [96], [98], [115], [129], 

[130], [141].    

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 [26], 

[32], [36], [39], [46], [54], [57], [61]. 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 [44], [79], 

[97], [98], [127], [130], hoặc điện cực màng đồng trên nền than thủy tinh để xác định 

Hg và Pb bằng phương pháp ASV [100]. Phân tích lượng vết Hg(II) khi có mặt Cu(II) 

với điện cực BDD cho độ nhạy cao và độ lặp lại tốt, giới hạn phát hiện thấp hơn so 

với điện cực rắn đĩa quay [43]. Ngoài ra, điện cực BDD còn có ưu điểm là cho tín 

hiệu đường nền thấp hơn, khoảng thế làm việc rộng hơn đáng kể so với điện cực rắn 

chế tạo từ các vật liệu khác [130]. Tuy nhiên, điện cực này khó chế tạo, đắt tiền và có 

độ tái lặp kém, nên không thích hợp cho việc phân tích thường xuyên [8].  

   Trong những năm gần đây, 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 [23], [24], 

[41], [51], [111], [116], [119], [121], [123], [124], [126], [146], [149], [153], TiO2 

[88], [99], [155], cacbon xốp có chứa nitơ và chitosan [19], [76], polyme in nano-ion 

(nano-ion imprinted polymer) [12], [17], [33], [45], [52], [75], [96], [102], [129]; Ống 

cacbon nano (carbon nanotubes/CNTs) [10], [13], [18], [28], [29], [69], [74], [76], 

[83], [95], [118], [122], [125], [152],.... Với các vật liệu biến tính đó, các điện cực đó 
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có ưu điểm là diện tích bề mặt lớn, độ dẫn điện rất tốt, điện cực bền và ổn định trong 

các pha nền (matrix) khác nhau, nên hiệu quả làm giàu cao, dẫn đến làm tăng độ nhạy 

của phương pháp phân tích [28], [80], [114], [149].  

 Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu xác định metyl thủy ngân [2], [3], [7], 

[8], thủy ngân tổng số, thủy ngân oxit (HgO) và thủy ngân sunfua (HgS) trong mẫu 

trầm tích, mẫu sinh học... bằng phương pháp kết hợp sắc ký khí - huỳnh quang nguyên 

tử (GC-AFS) và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh (CV-AAS) 

[5], [6], [22], [72], [89], [90], [91], [92], [93]. Nói chung, 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), cacbon nano ống 

(CNTs)… hầu như chưa được quan tâm nghiên cứu. Nếu phát triển được phương 

pháp ASV dùng các loại điện cực làm việc đó để xác định lượng vết Hg, sẽ đóng góp 

tích cực vào lĩnh vực phân tích vết Hg ở nước ta.  

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 đồng trên nền đĩa rắn 

than thủy tinh (AuFE/GC hoặc AuFE-Cu/GC); màng vàng có mặt đồng trên nền đĩa 

than nhão (AuFE-Cu/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.  

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

 - Lựa chọn được loại điện cực làm việc thích hợp cho phương pháp ASV xác 

định lượng vết Hg; 

 - Xây dựng được quy trình phân tích lượng vết thủy ngân trong nước tự nhiên 

bằng phương pháp ASV với điện cực làm việc đã lựa chọn.  
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NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục tiêu của đề tài, các nội dung nghiên cứu bao gồm: 

i) Khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan anot của Hg trên các điện cực làm việc 

khác nhau: AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE/CP, AuFE-Cu/CP, AuFE/CP-CNTs, 

AuFE-Cu/CP-CNTs.  

ii) Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm đến tín hiệu hòa tan anot 

của Hg trên các loại điện cực khác nhau nhằm tìm được các điều kiện thích hợp cho 

phương pháp ASV xác định lượng vết Hg. 

 iii) Đánh giá độ tin cậy của phương pháp và xây dựng quy trình phân tích Hg 

theo phương pháp ASV với điện cực làm việc được lựa chọn. 

 iv) Áp dụng quy trình xây dựng được vào thực tế để xác định Hg trong một số 

mẫu nước tự nhiên. 

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN VỀ MẶT KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

i) Trên cơ sở khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan anot 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. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ THỦY NGÂN 

1.1.1. Sơ lược về thủy ngân  

Thủy ngân là nguyên tố hóa học có kí hiệu là Hg. Tiếng Anh gọi là Mercury 

(từ tiếng Hy Lạp gọi là Hydrargyrum). 

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Hg thuộc nhóm IIB, chu kì 6, 

khối lượng nguyên tử trung bình là 200,59 đvC. 

Thủy ngân có 7 đồng vị, trong đó 202Hg là đồng vị phổ biến nhất (29,28 %). 

Các đồng vị 194Hg và 203Hg lần lượt có chu kì bán rã là 444 năm và 46,6 năm. Phần 

lớn các đồng vị phóng xạ còn lại có chu kì bán rã nhỏ hơn một ngày. 

Thủy ngân tinh khiết là chất lỏng ở nhiệt độ thường có màu trắng bạc, khi chảy 

ra tạo thành những giọt tròn lấp lánh, linh động. Trong không khí ẩm, thủy ngân kim 

loại dần dần bị bao phủ bởi lớp màng oxit nên mất ánh kim. Thủy ngân bay hơi nhanh 

ở nhiệt độ phòng, hơi thủy ngân bao gồm những phân tử đơn nguyên tử. Áp suất hơi 

của Hg phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, ở 20C áp suất hơi bão hòa của Hg là 1,3.103 

mmHg. Ở 20C, thủy ngân có trọng lượng riêng là 13,55 g/cm3, đông đặc ở -40oC, 

sôi ở 375oC. Hg bốc hơi mạnh (ở 20oC nồng độ bão hòa của hơi thủy ngân là 20 

mg/m3, ở 40oC là 68 mg/m3). 

 Khi hóa rắn, Hg trở nên dễ dát mỏng và những tinh thể bát diện phát triển 

thành hình kim. 

Thủy ngân tạo ra hợp kim với phần lớn các kim loại bao gồm: vàng, nhôm, 

bạc, đồng,… nhưng không tạo hợp kim với sắt. Do đó, có thể chứa Hg trong các bình 

bằng sắt. Hợp kim của Hg được gọi là hỗn hống. Hỗn hống có thể ở dạng lỏng hoặc 

rắn phụ thuộc vào tỉ lệ của kim loại tan trong Hg. 

 Ở nhiệt độ thường, bề mặt Hg bị xạm đi do Hg bị oxi hóa tạo thành thủy ngân 

oxit (Hg2O) rất độc, và ở dạng bột rất mịn nên rất dễ thâm nhập vào cơ thể, nếu đun 

nóng tạo thành HgO. Ở 400C HgO lại bị phân hủy thành các nguyên tố Hg và O2 

[1]. 

Thủy ngân không phản ứng với H2, nhưng phản ứng dễ dàng với nhóm 
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halogen, lưu huỳnh và các nguyên tố phi kim loại như: P, Se... 

Thủy ngân không phản ứng với kiềm và chỉ tan trong axit có tính oxi hóa 

mạnh: HNO3, H2SO4. 

1.1.2. Các nguồn phát sinh và dạng tồn tại của thủy ngân trong môi trường 

Các nguồn phát sinh thủy ngân: 

Theo Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), thủy ngân (Hg) phát 

thải vào khí quyển tăng lên và do ba nguồn chính (số liệu năm 2013): 10 % từ các 

hoạt động tự nhiên (hoạt động núi lửa, quá trình phong hóa của đá); 30 % từ hoạt 

động nhân tạo như: các nhà máy nhiệt điện than (đóng góp khoảng một nửa lượng 

Hg phát thải vào khí quyển), đốt than dân dụng để sưởi ấm và nấu ăn, các hoạt động 

công nghiệp (sản xuất xi măng, gang thép, sản xuất xút, sản xuất Hg (dùng cho sản 

xuất pin, bóng đèn huỳnh quang), lò thiêu đốt chất thải, khai thác kim loại màu, khai 

thác vàng thủ công và quy mô nhỏ…; 60 % còn lại là “tái-phát thải”. Như vậy, có thể 

cho rằng, các hoạt động nhân tạo là nguyên nhân chính phát thải Hg vào khí quyển 

[68], [129]. Lượng Hg được thải vào môi trường trên toàn thế giới từ hoạt động nhân 

tạo khoảng hơn 2000 tấn/năm, trong đó hoạt động đốt than từ các nhà máy là nguồn 

phát thải chính (chiếm khoảng 75 %) gây ra sự ô nhiễm Hg trong khí quyển [149]. 

Từ khí quyển, các quá trình lắng khô và lắng ướt đã đưa Hg vào thủy quyển và địa 

quyển. Mặt khác, nhiều hoạt động nhân tạo đã phát thải trực tiếp Hg vào môi trường 

nước và đất. Trong nước, các dạng thủy ngân hòa tan, lơ lửng và một phần Hg trong 

trầm tích lớp mặt có thể đi vào các thủy sinh và tích lũy sinh học theo chuỗi thức ăn. 

Cuối cùng, Hg đi vào cơ thể sinh vật và gây độc đối với sinh vật và người tiêu thụ 

thủy, hải sản. Chu trình Hg trong môi trường được nêu ở Hình 1.1 [103].   

Theo báo cáo điều tra phát thải Hg của Bộ Công thương Việt Nam (2016) [9] 

lượng phát thải Hg vào môi trường của Việt Nam là 49.131 kg/năm. Trong đó đốt 

than và sản xuất các loại nguyên liệu khác chiếm 27 %, đốt chất thải kín và lộ thiên 

ngoài trời chiếm 25 %, các trang thiết bị và vật liệu chứa Hg đang sử dụng và thải bỏ 

chiếm 19 %, sản xuất kim loại (trừ sản xuất vàng bằng phương pháp hỗn hống) chiếm 

8 % trên tổng lượng Hg được phát thải. Cũng theo báo cáo này lượng Hg phát thải 

vào không khí khoảng 29.238 kg trong tổng số 49.131 kg, còn lại là thải vào đất, nước 
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và trong các sinh phẩm khác. 

Bên cạnh lượng Hg được phát thải từ các quá trình đốt than, đốt chất thải, sản 

xuất kim loại,… hoạt động khai thác vàng thủ công ở quy mô vừa và nhỏ đã sử dụng 

Hg tạo hỗng hống để tách vàng cũng là vấn đề quan ngại, thực trạng này diễn ra mạnh 

mẽ tại vùng có mỏ vàng ở các nước thuộc khu vực Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á 

[102]. Ước tính Hg phát thải từ khai thác vàng thủ công ở quy mô nhỏ trên toàn thế 

giới khoảng 1.400 tấn/năm. Theo “Báo cáo đánh giá ban đầu về Công ước Minamata” 

tại Việt Nam năm 2016 của Cục Hóa chất, Bộ Công thương - Việt Nam, hoạt động 

chiết tách vàng dùng hỗn hống Hg đã phát thải vào môi trường không khí 96,6 kg 

Hg/năm; môi trường nước là 76,7 kg Hg/năm và môi trường đất là 67,5 kg Hg/năm [9]. 

   Dạng tồn tại của thủy ngân trong môi trường  

Trong tự nhiên, Hg tồn tại chủ yếu dưới dạng các khoáng vật: xinaba hay thần 

sa (HgS), timanic (HgSe), colodoit (HgTe), livingtonit (HgSb4O7), montroydrit 

(HgO), calomen (Hg2Cl2)... Các khoáng vật cộng sinh với thần sa như: antimonit 

(Sb2S3), pyrit (FeS2), asenepyrit (FeAsS), Arsenic trisulfide (As2S3)... Các khoáng vật 

phi quặng đi kèm theo thần sa như: thạch anh, canxit, nhiều khi có cả fluorit, barit... 

Hầu hết muối vô cơ của Hg(I) đều ít tan trong nước và do đó chủ yếu được tìm thấy 

trong đất và trầm tích, rất hiếm khi gặp Hg dưới dạng tự do [103], [129].  

Trong không khí Hg tồn tại ở dạng hơi nguyên tử, dạng metyl thủy ngân hoặc 

dạng liên kết với các hạt lơ lửng.  

Trong nước, Hg có hàm lượng thấp và tồn tại ở 2 dạng chính: các dạng kém 

bền (labile form), đây là những phức kém bền được tạo thành giữa Hg(II) và các phối 

tử vô cơ (cacbonat, clorua, sunphat,…); các dạng bền, đây là dạng phức bền của 

Hg(II) với các phối tử hữu cơ tự nhiên hoặc nhân tạo (humic, fulvic, EDTA, 

DTPA,…). Tuy nhiên, trong nước chỉ những dạng kém bền mới có tính linh động cao 

và do đó dễ dàng được hấp thu bởi sinh vật và có khả năng tích lũy vào sinh vật, lúc 

này qua chuỗi sinh học Hg(II) sẽ xảy ra sự chuyển hoá sinh học tạo thành metyl thủy 

ngân (CH3Hg+) và dimetyl thủy ngân ((CH3)2Hg).  
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Hình 1.1. Chu trình thủy ngân trong môi trường 

1.1.3. Tác hại của thủy ngân đối với con người và môi trường  

Thủy ngân ở dạng lỏng (kim loại nguyên chất) ít độc nhưng ở dạng hơi và ion 

rất độc. Độc tính của thủy ngân tăng theo thứ tự Hg < Hg2Cl2 < HgCl2 < (CH3)2Hg 

(dimetyl thủy ngân) [9], [128]. Người ta ước tính rằng liều gây chết tối thiểu của các 

dạng metyl thủy ngân cho một người 70 kg dao động từ 20 mg/kg đến 60 mg/kg 

trọng lượng cơ thể. Thời      gian bán hủy sinh học của dimetyl thủy ngân trong cơ thể 

người khoảng 70 ngày  dài hơn so với Hg0 và muối Hg(II) [106]. 

Trên thế giới, đã có nhiều trường hợp nhiễm độc thủy ngân xảy ra ở quy mô 

lớn, ví dụ như: trong những năm 1953  1960 tại thành phố Minamata Nhật Bản, 

Công ty hóa chất Chisso trong quá trình sản xuất acetaldehyd đã xả thải nhiều hợp 

chất chứa Hg ra vịnh Minamata - Nhật Bản, hậu quả đã làm hơn 2000 người sinh 

sống và đã ăn cá được khai thác tại vịnh này bị chết hoặc bị dị tật về cơ thể, đặc biệt 

ở trẻ sơ sinh mà mẹ của chúng ăn cá, hải sản được khai thác từ vịnh Minamata. Tiếp 

đó năm 1972 tại Irac đã có 459 nông dân bị chết sau khi ăn phải lúa mạch nhiễm độc 

Hg do trong quá trình sản xuất và bảo quản họ đã sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt 

nấm có chứa Hg… Từ đó, hội chứng đối với người bị phơi nhiễm Hg được gọi là 

bệnh Minamata [106]. 

Thủy ngân hấp thụ vào cơ thể con người qua 2 con đường chính là hô hấp và 
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tiêu hóa: 

- Thủy ngân ở dạng hơi sẽ dễ dàng bị hấp thu ở phổi rồi vào máu và não, trong 

quá trình hô hấp Hg được dẫn đến các hệ thần kinh trung ương và hủy hoại các bộ 

phận này. Khi tiếp xúc với Hg trong không khí ở nồng độ Hg 0,01 mg/m3, gây ra các 

triệu chứng như mất ngủ, kém ăn; ở nồng độ từ 0,1 mg/m3 đến 0,2 mg/m3 với thời 

gian tiếp xúc 8 giờ/ngày trong 225 ngày lao động/năm người nhiễm sẽ có triệu chứng 

run; khi hít thở không khí có nồng độ Hg 13 mg/m3 trong thời gian dài có thể gây 

bệnh viêm phổi cấp ... [9], [135]. Thời gian bán hủy sinh học của thủy ngân trong cơ 

thể được ước tính khoảng 3060 ngày và thủy ngân nguyên tố được bài tiết chủ yếu 

thông qua các tuyến nội tiết [106]. 

 - Muối thủy ngân vô cơ vào cơ thể qua con đường tiêu hóa và được hấp thụ 

qua ruột. Sau khi hấp thụ Hg không ngấm qua vách ngăn mạch máu não nhưng phân 

bố khắp các mô, di chuyển khắp cơ thể và mau chóng bị oxi hóa, sau đó kết hợp với 

protein và biến thành thủy ngân hữu cơ. Thủy ngân hữu cơ dễ tích lũy sinh học nên 

độc tính tăng dần theo chuỗi thức ăn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người 

và các loài động vật. Trong cơ thể con người thận chứa một lượng Hg nhiều nhất, 

tích tụ ở tuyến thượng thận, một phần lắng đọng ở não, tuyến giáp, vú cơ tim các cơ 

gan, da, tuyến mồ hôi, tuyến tụy, tế bào ruột, phổi tuyến nước bọt, tinh hoàn và tuyến 

tiền liệt và có thể gây rối loạn chức năng của các cơ quan đó [34], [35], [43], [47], 

[50], [56], [62], [66], [67], [68], [104], [106], [110], [120], [137], [143]. Có hai nhóm 

nhạy cảm khi bị tác động của Hg: 

 + Nhóm thứ nhất là bà mẹ mang thai, khi cơ thể bị nhiễm Hg có thể làm suy 

giảm sự phát triển của não và hệ thần kinh đang phát triển của em bé. Do đó, tư duy 

nhận thức, trí nhớ, sự chú ý, ngôn ngữ, vận động và thị giác có thể bị ảnh hưởng ở trẻ 

em bị nhiễm (CH3)2Hg khi còn là bào thai.  

 + Nhóm thứ hai là những người thường xuyên tiếp xúc (phơi nhiễm mãn tính) 

với lượng Hg cao (chẳng hạn như các nhóm dân cư sống dựa vào nghề đánh cá hoặc 

những người tiếp xúc với nghề nghiệp liên quan đến sử dụng Hg trong quy trình sản 

xuất). Theo kết quả khảo sát một số ngư dân ở Brazil, Canada, Trung Quốc, Columbia 

và Greenland sinh sống với nguồn thực phẩm tự cung tự cấp, có từ 1,5/1000 đến 
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17/1000 trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ thể nhẹ do ăn cá có chứa Hg [143]. 

Do độc tính cao của Hg và để kiểm soát ô nhiễm Hg trên quy mô toàn cầu 

nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, ngày 10/10/2013, 181 Quốc gia đã 

ký kết ‘Công ước Minamata về Thủy ngân’. Để tham gia vào công ước đó, bắt buộc 

phải phân tích (hay quan trắc) Hg trong các mẫu môi trường và sinh vật. Song, do 

nồng độ Hg trong môi trường (không khí xung quanh, nước mặt lục địa, nước biển 

ven bờ…) thường rất nhỏ, cỡ ppb và thấp hơn, nên đòi hỏi phải phát triển các phương 

pháp phân tích có độ nhạy cao (hay giới hạn phát hiện thấp) hoặc phải làm giàu trước 

khi phân tích, làm phức tạp quy trình phân tích. 

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LƯỢNG VẾT THỦY NGÂN 

Nhiều nghiên cứu cho rằng, khoảng 81 % bài báo nghiên cứu xác định Hg sử 

dụng các phương pháp quang phổ, bao gồm quang phổ hấp thụ nguyên tử 

(AAS/atomic absorption spectroscopy), quang phổ huỳnh quang nguyên tử 

(AFS/atomic fluorescence spectroscopy), quang phổ phát xạ nguyên tử (AES/atomic 

emmision spectroscopy) hoặc khối phổ plasma cặp cảm ứng (ICP-MS/inductive 

coupled plasma-mass spectroscopy); tiếp theo là các phương pháp điện hóa (khoảng 

14 %) và các phương pháp sắc ký (khoảng 5 %) [84]. 

1.2.1.  Các phương pháp quang phổ nguyên tử 

1.2.1.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh  

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh (CV-AAS) là phương 

pháp phổ biến nhất hiện nay để xác định Hg trong tất cả các đối tượng mẫu. Cơ sở lí 

thuyết của phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là dựa trên sự hấp thụ năng 

lượng (bức xạ đơn sắc) của nguyên tử tự do của một nguyên tố ở trạng thái hơi (khí) 

khi chiếu chùm tia bức xạ đơn sắc qua đám hơi nguyên tử tự do của nguyên tố ấy 

trong môi trường hấp thụ [55], [77]. 

Đối với Hg, không dùng các kỹ thuật nguyên tử hóa ở nhiệt độ cao như các 

nguyên tố khác, mà phải hóa hơi ở nhiệt độ thường bằng các phản ứng hóa học. Kỹ 

thuật hóa hơi Hg trong phương pháp AAS phổ biến là kỹ thuật hóa hơi lạnh. 

- Kỹ thuật hóa hơi lạnh (cold vapor/CV): Là kỹ thuật dựa trên việc chuyển các 

nguyên tố cần xác định về dạng nguyên tử tự do dễ bay hơi. Kỹ thuật này thường 
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được sử dụng để phân tích Hg, As, Se,…do chúng dễ chuyển về dạng tự do nhờ phản 

ứng với các chất khử mạnh như SnCl2, bột kẽm, bột magie, NaBH4 [7], [20], [84], 

[94], [100], [103], [133], [138]. 

Thủy ngân trong dung dịch ở dạng hóa trị 2 (Hg(II)) bao gồm các ion đơn giản, 

phức chất…, dễ bị khử thành Hg kim loại (Hg0) và bay hơi ngay ở nhiệt độ phòng. 

Chất khử thường dùng là NaBH4 và SnCl2 với phản ứng xảy ra như sau:  

2NaBH4 + Hg2+ → Hg0 + B2H6 + H2 + 2Na+               (1.1) 

SnCl2 + Hg2+ → Sn4+ + Hg0  + 2Cl-                             (1.2) 

Phản ứng khử trên xảy ra trong hệ kín và do vậy, hơi Hg nguyên tử được lôi 

cuốn ra khỏi dung dịch mẫu bằng một dòng khí mang (thường là N2 hoặc Ar). Hơi 

Hg được dẫn đến cuvet làm bằng thạch anh. Do hơi Hg nguyên tử khá bền, nên sự 

hấp thụ bức xạ đơn sắc (được phát ra từ đèn catot rỗng) của Hg là ổn định. Độ hấp 

thụ quang của Hg được đo ở bước sóng 253,7 nm (ở nhiệt độ phòng) và đó là tín hiệu 

cho phép định lượng Hg trong mẫu, LOD của phương pháp 0,2 mg/L (đối với mẫu 

dung dịch) và 0,5 mg/g (đối với mẫu rắn) [103]. Như vậy, kỹ thuật hóa hơi lạnh thực 

chất là kỹ thuật làm giàu và tách Hg ra khỏi mẫu để tránh ảnh hưởng của các chất cản 

trở trong pha nền (matrix) mẫu. 

- Kỹ thuật bẫy vàng: Ngoài kỹ thuật hóa hơi lạnh, kỹ thuật bẫy Hg bằng vàng 

(hay kỹ thuật bẫy vàng) cũng được sử dụng và bộ phận bẫy vàng được ghép nối với 

hệ thiết bị AAS. Bẫy vàng gồm một ống thạch anh bên trong có chứa các hạt phủ 

vàng và các bông thuỷ tinh được silan hoá. Hơi Hg sinh ra từ phản ứng khử hóa học 

như ở (1.1) hoặc (1.2) sẽ kết hợp với vàng trong bẫy tạo thành hỗn hống. Sau đó, bẫy 

vàng được nung nóng để giải phóng hơi Hg tự do và độ hấp thụ quang của hơi Hg 

được đo theo phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), LOD của phương 

pháp này cỡ pg/L [100], [134].  

Ngoài hai kỹ thuật tách và làm giàu Hg ở trên, nhiều nghiên cứu đã làm giàu 

Hg bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE/solid phase extraction). Kỹ thuật này được sử 

dụng khá phổ biến với cột chiết pha rắn chứa vật liệu nhồi là tinh thể naphthalen được 

tẩm dithizone. Sau đó, Hg(II) lưu giữ trên cột được giải hấp và định lượng Hg theo 

phương pháp CV-AAS. Kết hợp SPE và phương pháp CV-AAS, có thể định lượng 
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những nồng độ Hg cỡ 0,014 µg/L với hệ số làm giàu 200 lần [84], [100]. 

1.2.1.2. Phương pháp quang phổ huỳnh quang nguyên tử 

Phương pháp quang phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) cũng được áp dụng để 

xác định Hg [48], [103]. Nhiều nghiên cứu trước đây đã dùng kỹ thuật nguyên tử hóa 

bằng ngọn lửa và kích thích huỳnh quang của Hg bằng nguồn laser. Theo phương 

pháp này, giới hạn phát hiện (LOD) đạt được khoảng 2 ppb (hay 2 µg/L). Để tăng độ 

nhạy của phương pháp (hay hạ thấp LOD), các kỹ thuật nguyên tử hóa bằng hồ quang 

điện và hóa hơi lạnh đã được áp dụng. Cường độ bức xạ huỳnh quang của Hg bị giảm, 

nếu đo trong không khí (do sự dập tắt huỳnh quang bởi oxy và nitơ). Khi thay thế 

không khí bằng agon (Ar), độ nhạy của phương pháp tăng lên khoảng 86 lần [136]. 

1.2.1.3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 

Từ cuối thế kỷ 19, phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (AES) đã được 

các nhà địa chất sử dụng rất phổ biến để phân tích nhiều kim loại, trong đó có Hg. 

Phương pháp AES dựa vào việc đo cường độ của bức xạ điện từ tại bước sóng xác 

định do các nguyên tử hay các ion ở trạng thái hơi phát ra. Trong điều kiện bình 

thường các nguyên tử ở trạng thái năng lượng thấp nhất Eo hay còn gọi là nguyên tử 

ở trạng thái cơ bản. Khi cấp năng lượng cho nguyên tử bằng một cách nào đó, ví dụ 

do sự va chạm với các điện tử chuyển động nhanh hoặc bằng nguồn nhiệt có nhiệt độ 

cao (ngọn lửa, hồ quang, tia lửa điện, …) các nguyên tử có thể chuyển động lên mức 

năng lượng cao hơn E1, E2, E3, …, En, hay còn gọi là trạng thái kích thích. Sau một 

khoảng thời gian ngắn (10-710-8 s) các nguyên tử ở trạng thái kích thích sẽ tự quay 

về trạng thái năng lượng cơ bản ban đầu và trong quá trình này sẽ phát ra bức xạ điện 

từ [77]. Phương pháp này đã được phát triển mạnh trong nhiều năm qua với những 

cải thiện về kỹ thuật nguyên tử hóa bằng các nguồn khác nhau: hồ quang, laser, cảm 

ứng cao tần plasma, tạo dòng plasma trực tiếp hoặc plasma tần số radio. 

Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-

AES/Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy) [77]: Là phương 

pháp phân tích đa nguyên tố hay phân tích đồng thời nhiều nguyên tố kim loại và phi 

kim loại. Mẫu được nguyên tử hóa trong ngọn lửa plasma (6000  10.000 K) lúc này 

các kim loại tồn tại ở thể plasma (các nguyên tử, ion) và phát ra các bức xạ đặc trưng. 
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Các bức xạ đi đến detector (ghi phổ phát xạ): Cường độ bức xạ đặc trưng tỷ lệ thuận 

với nồng độ kim loại trong mẫu. Hàm lượng chất phân tích được định lượng bằng 

phương pháp đường chuẩn.    

Có 2 phương pháp điển hình: ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical 

Emission Spectrometry) là phương pháp đo phổ phát xạ ở các bước sóng lựa chọn để 

phân tích đồng thời nhiều nguyên tố, LOD cho phân tích tổng Hg 0,03 mg/L [84] và 

phương pháp quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ - ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) là phương pháp phân tích khối 

lượng các ion tích điện tách khỏi nhau, dựa vào tỷ số khối lượng/điện tích (m/z) để 

ghi phổ khối trên cơ sở của cường độ bức xạ của mảnh m/z đặc trưng được chọn để 

định lượng nguyên tố cần phân tích. 

Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử sử dụng nguồn cảm ứng plasma 

(ICP-AES) cũng được áp dụng để phân tích Hg đạt được LOD 0,1–10 mg/g (mẫu 

rắn) và 1–50 mg/L (mẫu dung dịch); Tương tự phương pháp ICP-MS cũng được áp 

dụng để phân tích Hg đạt được LOD 0,01 mg/kg (mẫu rắn) và 1 ng/L (mẫu dung dịch) 

[84], [100]. Trong các phương pháp phổ, phương pháp này hiện đang được sử dụng 

nhiều nhất, tuy nhiên chúng vẫn có những ưu nhược điểm sau: 

 Ưu điểm:  

+ Khắc phục các nhược điểm của phương pháp AAS; 

+ Độ nhạy cao hay LOD thấp (ICP-OES có độ nhạy nằm giữa F-AAS và GF- 

AAS; ICP-MS có độ nhạy tương đương, một số trường hợp cao hơn so với GF-AAS); 

So sánh về độ nhạy (kém dần): F-AAS < ICP-OES < GF-AAS < ICP-MS; 

+ Thường không cần phải làm giàu mẫu trước khi phân tích; 

+ Không dùng các khí dễ gây cháy, nổ; 

+ Cho phép hoạt động tự động 24/24 giờ; 

+ ICP-OES cho phép phân tích đồng thời 60 hay trên 60 nguyên tố; 

+ Khoảng tuyến tính rộng, cỡ  105 µg/L, cho phép phân tích đồng thời cả 

các nguyên tố lượng vết và các nguyên tố có nồng độ cao (cao hơn vết); 

+ Ít bị ảnh hưởng cản trở khi phân tích các kim loại; 

+ ICP-MS cho phép phân tích 20 nguyên tố trong 4 giây, có thể phân tích 
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lượng vết kim loại ở mức ppb trong nước tự nhiên. 

 Nhược điểm: 

+ Chi phí thiết bị cao: F-LAAS < GF-AAS < ICP-OES < ICP-MS; 

+ Chi phí phân tích đắt, vì tốn khí Ar để tạo plasma; 

+ ICP-OES thường được dùng trong các phòng thí nghiệm phân tích nước 

chứa nồng độ cao của các kim loại;  

+ ICP-MS được dùng khi cần xác định các kim loại ở nồng độ thấp. 

1.2.2. Phương pháp phân tích điện hóa  

Trong lĩnh vực phân tích điện hóa, các phương pháp phân tích điện hóa hòa 

tan (stripping electrochemical anslysis) được nghiên cứu phát triển nhiều hơn do 

chúng đạt được độ nhạy cao hơn, nên thuận lợi trong phân tích vết và siêu vết. Các 

phương pháp phân tích điện hóa hòa tan được chia thành hai nhóm lớn là phân tích 

hòa tan đo thế (potentiometric stripping) – tín hiệu cho phân tích là thế phát sinh của 

chất phân tích trên điện cực làm việc trong bước hòa tan, và von-ampe hòa tan 

(voltammetric stripping) – tín hiệu cho phân tích là dòng hòa tan của chất phân tích 

trong bước hòa tan, dòng được ghi là hàm của thế trên điện cực làm việc. Song, do 

khả năng dễ áp dụng vào thực tế hơn và thường đạt được độ nhạy cao hơn, nên phương 

pháp von-ampe hòa tan được ưa thích nghiên cứu phát triển và ứng dụng hơn [21], 

[140]. Dưới đây sẽ đề cập đến phương pháp von-ampe hòa tan. 

1.2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp von-ampe hòa tan  

Phương pháp von-ampe hòa tan là phương pháp cho phép kết hợp cả quá trình 

làm giàu và định lượng chất phân tích ngay trong cùng một dung dịch hay trong cùng 

một phép phân tích (analysis run), tức là không cần giai đoạn tách, chiết hay làm giàu 

trước khi định lượng và do vậy, có nhiều thuận lợi hơn so với các phương pháp quang 

phổ nguyên tử: giảm thời gian phân tích, tránh nhiễm bẩn hoặc mất chất phân tích, 

thao tác thí nghiệm đơn giản… và đạt được độ nhạy cao. 

Trong phương pháp von-ampe hòa tan, người ta sử dụng tế bào điện hóa (hay 

bình điện phân) gồm 3 điện cực: điện cực làm việc (WE – Working Electrode); điện 

cực so sánh (RE – Reference Electrode), thường dùng điện cực bạc – bạc clorua bão 
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hòa (Ag/AgCl/KCl) và điện cực phụ trợ (CE – Counter Electrode hay AE – Auxiliary 

Electrode), thường là điện cực Pt. Ba điện cực đó được ghép nối với bộ phận kiểm 

soát dòng-thế (potentiostat). Bộ phận này cho phép kiểm soát thế (cố định thế hoặc 

quét thế tùy chọn) và đo dòng. Toàn bộ hệ thống (các điện cực, các bộ phận kiểm soát 

dòng-thế, khuyếch đại, chuyển đổi tín hiệu tương tự/analog thành tín hiệu số/digital) 

được ghép nối với một máy tính để điều khiển hoạt động tự động nhờ một chương 

trình được đưa vào từ bàn phím máy tính. Với chương trình đưa vào, người nghiên 

cứu hoàn toàn chủ động chọn các điều kiện làm việc: Chọn thế điện phân làm giàu 

cố định hoặc quét thế với hướng quét, khoảng quét thế và tốc độ quét tùy ý, chọn thời 

gian điện phân (hoặc hấp phụ) làm giàu, thời gian nghỉ, tốc độ quay điện cực, chọn 

các thông số kỹ thuật von-ampe ghi tín hiệu hòa tan… Điện cực làm việc (WE) được 

ghép với điện cực so sánh (RE) có thế không đổi thành mạch đo thế để đo thế trên 

WE. Điện cực đối (CE) được ghép nối với WE thành mạch điện phân cho phép các 

phản ứng nghiên cứu xảy ra trên WE, còn phản ứng phụ xảy ra trên CE, chẳng hạn, 

trên WE xảy ra phản ứng khử (phản ứng catot), thì trên CE xảy ra phản ứng oxi hóa 

(phản ứng anot). Sản phẩm của phản ứng xảy ra trên CE không ảnh hưởng gì đến các 

phản ứng nghiên cứu trên WE [65], [139]. 

Quá trình phân tích theo phương pháp von-ampe gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 

làm giàu (điện phân hoặc hấp phụ để tập trung chất phân tích lên bề mặt điện cực làm 

việc) và giai đoạn hòa tan (quét thế biến thiên tuyến tính theo một chiều xác định, 

dương dần hoặc âm dần đề hòa tan chất phân tích khỏi bề mặt điện cực và đồng thời 

ghi tín hiệu hòa tan – dòng là hàm của thế trên điện cực làm việc). Tín hiệu hòa tan 

có dạng đỉnh và độ lớn của dòng đỉnh hòa tan là tín hiệu cho phân tích định lượng. 

Theo nguyên tắc đó, phương pháp von-ampe hòa tan được chia thành 2 nhóm bao 

gồm phương pháp von-ampe hòa tan anot (ASV/anodic stripping voltammetry) và 

phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ (AdSV/adsorptive stripping voltammetry). 

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu xác định lượng vết Hg chủ yếu sử dụng phương 

pháp ASV [14], [61], [94], [100], [130], nên dưới đây sẽ đề cập đến nguyên tắc của 

phương pháp ASV.   
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1.2.2.2. Phương pháp von-ampe hòa tan anot 

- Nguyên tắc của phương pháp von-ampe hòa tan anot (ASV): Quá trình phân 

tích một kim loại theo phương pháp ASV gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn làm giàu và 

giai đoạn hòa tan [65], [139]. 

i) Giai đoạn làm giàu: Tiến hành điện phân dung dịch phân tích (chứa ion kim 

loại cần phân tích, thành phần nền có pH không đổi) ở một thế và thời gian xác định 

để tập trung kim loại cần phân tích lên bề mặt điện cực. Lúc này dung dịch được 

khuấy trộn đều bằng cách cho điện cực quay hoặc dùng khuấy từ để tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự chuyển khối – ion kim loại cần phân tích từ trong lòng dung dịch đến 

bề mặt điện cực. Trong dung dịch, nồng độ ion kim loại rất nhỏ (cỡ lượng vết và siêu 

vết), nhưng khi được tích lũy lên bề mặt điện cực thì nồng độ của kim loại trên bề 

mặt điện cực (tính trên một đơn vị diện tích bề mặt) rất lớn và do vậy, kim loại được 

làm giàu trên điện cực. Trong giai đoạn này xảy ra phản ứng khử ion kim loại (Men+) 

hoặc khử phức của kim loại với phối tử vô cơ hoặc hữu cơ (MeLx
±) thành kim loại 

(Me) tích lũy trên bề mặt điện cực: 

                  Men+   +  ne  →  Me/WE (quá trình catot)                 (1.3) 

(hoặc MeLx
±   +  ne  →  Me/WE   +  xL- (L: là phối tử tạo phức) 

Do oxy hòa tan (thường có mặt trong dung dịch phân tích ở nồng độ cỡ ppm) 

cũng bị khử ở những thế âm hơn – 200 mV thành hydroperoxit (H2O2) và nước (H2O) 

hoặc OH- tùy thuộc vào pH của dung dịch, nên nó có thể cản trở quá trình làm giàu. 

Trong trường hợp cản trở, bắt buộc phải có biện pháp thích hợp để loại oxy hòa tan 

khỏi dung dịch trước khi thực hiện quá trình điện phân làm giàu. Việc đuổi oxy hòa tan 

có thể được thực hiện bằng cách sục khí trơ (thường dùng khí N2 sạch) qua dung dịch 

khoảng vài phút hoặc thêm chất khử vào dung dịnh (thường dùng Na2SO3) [4]. Kết 

thúc giai đoạn làm giàu là thời gian nghỉ hay thời gian cân bằng (rest time/equilibrium 

time), ngừng khuấy dung dịch (hoặc ngừng quay điện cực) trong khoảng thời gian 515 

s để ổn định bề mặt điện cực. Lúc này thế trên điện cực vẫn giữ nguyên như thế điện 

phân làm giàu. Sự ổn định ở đây được hiểu là kim loại phân bố ổn định (chiếm các vị 

trí có năng lượng thấp) trên bề mặt điện cực hay lúc này các quá trình bề mặt đạt đến 

cân bằng và thế (hay điện tích) phân bố đều trên bề mặt điện cực [85]. 
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ii) Giai đoạn hòa tan: Kết thúc thời gian nghỉ, tiến hành quét thế trên điện cực 

biến thiên tuyến tính theo chiều dương dần với tốc độ không đổi (thông thường, thế 

bắt đầu quét trùng với thế điện phân làm giàu; khoảng quét thế là khoảng từ thế bắt 

đầu đến thế kết thúc đủ dương) để hòa tan kim loại khỏi bề mặt điện cực và đồng thời 

ghi tín hiệu hòa tan bằng một kỹ thuật von-ampe nào đó, thường dùng kỹ thuật von-

ampe xung vi phân (DP/differential pulse voltammetry) hoặc kỹ thuật von-ampe sóng 

vuông (SqW/square-wave voltammetry). Trong giai đoạn này (thường không khuấy 

dung dịch), kim loại Me bị oxy hóa thành ion Men+ hòa tan vào dung dịch và do vậy, 

làm phát sinh dòng hòa tan: 

Me/WE   -  ne  →  Men+ (quá trình anot)   (1.4) 

(hoặc Me/WE   -  ne  +  xL-   →  MeLx
± (L: là phối tử tạo phức) 

Trong phương pháp ASV, để chọn thế điện phân làm giàu (Edep), người ta dựa 

vào phương trình Nernst hoặc một cách gần đúng có thể dựa vào giá trị thế bán sóng 

(E1/2) trên sóng cực phổ của chất phân tích: Edep được chọn âm hơn so với E1/2 của 

cặp oxi – hóa khử Men+/Me trong thành phần nền xác định. 

Tín hiệu (hay đáp ứng) von-ampe hòa tan có dạng đỉnh và dòng đỉnh hòa tan 

(Ip) tỉ lệ thuận với nồng độ kim loại trên bề mặt điện cực làm việc (C*), nhưng C* tỉ 

lệ với nồng độ ion kim loại trong dung dịch (C), nên Ip tỉ lệ thuận với C theo phương 

trình: Ip = kC; trong đó k là hệ số tỉ lệ hay độ nhạy của phương pháp đối với kim loại 

cần phân tích. Định lượng ion kim loại trong dung dịch phân tích bằng phương pháp 

thêm chuẩn hoặc đường chuẩn. Với nguyên tắc trên, phương pháp ASV có thể xác 

định đồng thời nhiều ion kim loại trong cùng một dung dịch phân tích. Trong trường 

hợp đó, đường von-ampe hòa tan sẽ xuất hiện nhiều đỉnh ở các thế đỉnh khác nhau và 

độ lớn mỗi đỉnh tỉ lệ với nồng độ của ion kim loại tương ứng có mặt trong dung dịch.  

- Về tên gọi của phương pháp: Khi sử dụng kỹ thuật DP hoặc SqW để ghi tín 

hiệu hòa tan, thì tên của phương pháp tương ứng sẽ là phương pháp von-ampe hòa 

tan anot xung vi phân (DP-ASV) hoặc phương pháp von-ampe hòa tan anot sóng 

vuông (SqW-ASV). 

- Về khả năng áp dụng của phương pháp ASV: Trong nhiều năm qua, phương 

pháp ASV với các điện cực làm việc khác nhau đã được áp dụng thành công để phân 
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tích thuận lợi lượng vết khoảng từ 15 – 20 kim loại và phi kim loại (gồm cả Hg) trong 

nhiều đối tượng mẫu khác nhau [14], [41], [42], [75], [100], [117]. 

Cũng cần thấy rằng, trong nước tự nhiên, kim loại hòa tan thường tồn tại ở hai 

dạng – dạng bền (bound form) và dạng kém bền (labile form) [5]. Phương pháp ASV 

thường chỉ cho phép xác định dạng kim loại kém bền trong nước tự nhiên, vì chỉ phần 

kim loại ở dạng đó mới dễ bị khử trong giai đoạn làm giàu [21], [141]. 

Để xác định được tổng kim loại hòa tan (total disolved metal), tức là bao gồm 

cả dạng bền và kém bền, bằng phương pháp ASV, cần phân hủy mẫu bằng kỹ thuật 

thích hợp để chuyển toàn bộ các dạng kim loại thành dạng vô cơ đơn giản trước khi 

phân tích. Chỉ khi kim loại ở dạng vô cơ đơn giản, nó mới dễ bị khử trên điện cực 

làm việc trong giai đoạn làm giàu. Kỹ thuật phân hủy mẫu thường dùng là phân hủy 

bằng axit hoặc hỗn hợp axit khi có chiếu xạ UV (trong thiết bị UV digester) hoặc có 

trợ giúp của vi sóng (trong thiết bị microwave digester) [21], [141]. 

Bảng 1.1. Một số kết quả xác định Hg với phương pháp von-ampe hòa tan anot  

Kỹ thuật Điện cực 
LOD 

(µg/L) 
Mẫu TLTK 

ASV ITOa/Au NPs 0,2 Nước cất 119 

ASV CuFE/GC 0,1 Nước cất 78 

ASV 
Graphene Oxide-Au 

NPs/GC 
0,12 Nước máy 51 

SW-ASV Au NPs-SPCE 0,03 Nước sông, mẫu đất 129 

SW-ASV  Au NPsFFE/GC 0,16 Nước ngầm 82 

DP-ASV  Au 0,05 
Nước máy; ao hồ; 

nước thải sinh hoạt 
87 

DP-ASV Au NPsFFE/ITO 0,03 
Nước máy; ao hồ; 

sữa; đất sỏi 
88 

DP-ASV 
Cacbon Paste – 

KCdPb3(PO4)3 
2,22 Nước biển; mẫu cá 83 

DP-ASV 
Au-TiO2 

NPs/Chitosan 
0,2 Nước máy 155 
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(a) ITO: Indium tin oxide 

1.2.2.3. Kỹ thuật ghi tín hiệu hòa tan  

Trong phương pháp ASV, kỹ thuật von-ampe được dùng phổ biến nhất là DP. 

Một số trường hợp, người ta sử dụng kỹ thuật SqW. Dưới đây sẽ đề cập đến nguyên 

tắc của kỹ thuật DP và SqW. 

(i) Kỹ thuật von-ampe xung vi phân (DP) [65], [139] 

Theo kỹ thuật DP, những xung thế có biên độ như nhau khoảng 10100 mV, bề 

rộng xung 40100 ms và biên độ xung 30100 mV được đặt chồng lên mỗi bước thế 

biến thiên tuyến tính trên điện cực (Hình 1.2). Dòng được đo ở hai thời điểm t1 (trước 

lúc nạp xung) và t2 (trước khi ngắt xung). Thời gian đo dòng thường khoảng 520 ms. 

 Ở thời điểm t1, dòng ghi được là dòng I1 = Ikt1 + Ic1  (1.5) 

 Ở thời điểm t2, dòng ghi được là dòng I2 = Ikt2 + Ic2  (1.6) 

Với Ikt1, Ikt2 và Ic1, Ic2 tương ứng là dòng được quyết định bởi sự khuếch tán 

(còn gọi là dòng khuếch tán) và dòng tích điện (phát sinh do hình thành lớp kép trên 

bề mặt điện cực) ở hai thời điểm t1 và t2. 

Dòng thu được (I) là hàm của thế (E) áp lên điện cực làm việc I = f(E) và có 

giá trị là hiệu của hai giá trị dòng I1 và I2: I = I2 − I1. Sự biến thiên thế theo thời gian 

và dạng tín hiệu (hay đường) von-ampe được thể hiện ở Hình 1.2. 

Khi xung thế được áp vào, dòng tổng cộng trong hệ sẽ tăng lên do sự tăng của 

dòng Faraday (If) – dòng phát sinh do electron chạy trong mạch và dòng tích điện (Ic). 

Khi đó, Ic tỷ lệ thuận với e-t/RC* và If tỷ lệ thuận với t-1/2; Trong đó: t là thời gian (s), 

R là điện trở (Ω) và C* là điện dung của lớp kép. 
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Hình 1.2. Sự biến thiên theo thời gian – Dạng đường von-ampe trong phương pháp 

von-ampe xung vi phân 

Trong đó, Estep: Bước nhảy thế (mV); Estart: Thế đầu (mV); Eampl: Biên độ xung 

(mV); tpulse: Bề rộng xung (ms); Estep: Bước thế; tstep: Thời gian mỗi bước thế (s); 

tmeas1 và tmeas2: Thời gian đo dòng (ms) ở thời điểm 1 và thời điểm 2; Ep và Ip: Thế 

đỉnh và dòng đỉnh. 

Do dòng tích điện giảm nhanh hơn so với dòng Faraday, nên dòng tích điện 

ghi được trước khi nạp xung (Ic1) và trước khi ngắt xung (Ic2) gần như nhau, nên hiệu 

số dòng ghi được (I) chủ yếu là dòng Faraday. Như vậy, kỹ thuật DP cho phép loại 

trừ tối đa ảnh hưởng của dòng tích điện. Trong phương pháp DP-ASV, tín hiệu von-

ampe hòa tan có dạng đỉnh như ở Hình 1.2.(b). Lúc này, Ip và Ep tương ứng là thế 

đỉnh và dòng đỉnh hòa tan. 

(ii) Kỹ thuật von-ampe sóng vuông [65], [139]: 

Trong kỹ thuật SqW, thế áp lên điện cực là những xung thế xoay chiều dạng 

vuông góc (vì thế có tên là von-ampe sóng vuông), có tần số khoảng 10100 Hz và biên 

độ sóng vuông khoảng 1050 mV được đặt chồng lên mỗi bước thế. Cường độ dòng 

được ghi trong khoảng thời gian hẹp (5–30 ms) ở cuối nửa chu kì dương (dòng I1) và 

cuối nửa chu kì âm (dòng I2). Dòng ghi được là hiệu của 2 giá trị dòng đó (I = I2 − I1) và 

là hàm của thế trên điện cực làm việc. Bằng cách ghi dòng như vậy, phương pháp này 

cũng loại trừ tối đa ảnh hưởng của dòng tích điện. Sự biến thiên thế theo thời gian và 

dạng tín hiệu (hay đường) von-ampe theo kỹ thuật SqW được nêu ở Hình 1.3. 

Trong phương pháp SqW-ASV, tín hiệu von-ampe hòa tan có dạng tương tự 

(a) (b) 
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như trong trong phương pháp DP-ASV (Hình 1.3.(b)).  

 

Hình 1.3. (a) Sự biến thiên thế theo thời gian – (b) Dạng đường von-ampe trong 

phương pháp SqW 
  
Trong đó, Eampl (mV): Biên độ sóng vuông; Estep (mV): Bước thế; Estart (mV): Thế đầu; tstep 

(s): Thời gian mỗi bước thế; tmeans (ms): Thời gian đo dòng; Frequency (f): Tần số sóng 

vuông (Hz); Ip (µA): Dòng đỉnh hòa tan; Ep (mV): Thế đỉnh hòa tan. 

1.2.2.4. Các nghiên cứu xác định thủy ngân bằng phương pháp von-ampe hòa tan 

với các điện cực làm việc khác nhau 

 Điện cực vàng (Au): 

 Vàng (Au) được xem là vật liệu tuyệt vời để làm điện cực phát hiện Hg, do Au 

có ái lực cao với Hg, nên hiệu quả làm giàu Hg trên điện cực vàng khá cao. Các kiểu 

điện cực vàng khác nhau được sử dụng cho phương pháp ASV xác định Hg bao gồm: 

Đĩa Au (gold disk), vi sợi vàng (micro-wire), mảng vi điện cực (micro electrode 

array), màng Au (film) và điện cực vàng in (screen imprinted) [24], [26], [32], [35], 

[41], [46], [51], [119], [121], [123],... 

- Bonfil và cộng sự (2000) [35] đã sử dụng điện cực đĩa Au cho phương pháp 

ASV xác định Hg(II) trong nước tiểu và đạt được LOD 0,01 µg/L và khoảng tuyến 

tính 0,04–80 µg/L với thời gian điện phân làm giàu (tdep) 3 phút. Giacomino và cộng 

sự (2008) [61] đã xác định Hg(II) trong nước cất bằng phương pháp ASV dùng điện 

cực đĩa Au và đạt được LOD 0,4 µg/L, khoảng tuyến tính 1–5 µg/L với tdep = 2 phút. 

Năm 2008, Okҫu và cộng sự [57] đã sử dụng phương pháp ASV với điện cực màng 

Au trên nền đĩa rắn than thủy tinh (AuFE/GC) để xác định Hg(II) và đạt được LOD 
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cỡ 0,12–0,17 µg/L. 

- Salaun và van den Berg (2006) [100] đã sử dụng điện cực vi sợi Au (kích 

thước 5 pm) cho phương pháp ASV xác định Hg(II) trong nước biển và đạt được 

LOD 0,0012 µg/L (tdep  5 phút). Widmann và van den Berg (2005) [100] đã sử dụng 

điện cực vi sợi vàng biến tính bằng acid mecapto cho phương pháp ASV xác định 

Hg(II) trong nước biển và đạt được LOD 0,2 µg/L. 

- Laschi và cộng sự (2006) [86] đã sử dụng màng vàng trên nền điện cực in 

(gold film coated screen printed electrode) cho phương pháp ASV và đạt được LOD 

0,9 µg/L (tdep  2 phút) khi xác định Hg(II) trong nước cất. Stefano Cinti và cộng sự 

(2016) [129] đã sử dụng vàng nano trên nền điện cực in biến tính nano cacbon cho 

phương pháp von-ampe hòa tan sóng vuông (SqWASV) khi xác định Hg(II) trong 

nước sông LOD đạt được 3 µg/L. Mandil và cộng sự (2010) [96] cũng sử dụng màng 

vàng trên nền điện cực in chứa các hạt từ được biến tính bằng thiol (thiol modified 

magnetic particles) và đạt được LOD 0,08 µg/L, tdep  2 phút khi phân tích Hg(II) 

trong nước máy bằng phương pháp ASV. 

- Sahoo S. và cộng sự (2015) [123] đã sử dụng phương pháp ASV với điện cực 

màng vàng nano (AuNPs) và graphene oxide (GO) để xác định Hg(II), phản ứng điện 

phân trong môi trường KCl 0,1 M, đạt được khoảng tuyến tính từ 1 µg/L đến 8 µg/L 

và  LOD 0,41 µg/L.  

- Pham Hong Phong và cộng sự (2019) [116] đã sử dụng AuNPs và GO biến 

tính với 4-pyridineethanethiol (PET) và 2-aminoethanethiol (AET) để xác định Hg(II) 

trong nước cất đạt được LOD 0,024 µg/L.  

Các nghiên cứu ở trên cho thấy rằng, các dạng khác nhau của điện cực Au 

(dùng làm điện cực làm việc cho phương pháp ASV) đã đạt được độ nhạy cao (hay 

LOD thấp) khi xác định Hg(II) trong các đối tượng mẫu có mặt nhiều chất cản trở 

như các mẫu nước sông, nước biển (chi tiết được nêu ở Bảng 1.3).  

Mặt khác, có thể thấy rằng, diện tích bề mặt điện cực làm việc (diện tích bề 

mặt điện hóa/electrochemical surface area) ảnh hưởng đến thời gian điện phân làm 

giàu Hg(II) (trong giai đoạn làm giàu). Khi pha nền mẫu càng phức tạp, giá trị LOD 

tăng lên hay giảm độ nhạy của phương pháp ASV xác định Hg(II). Việc sử dụng điện 
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cực Au biến tính đã làm giảm thời gian điện phân làm giàu Hg(II), nhưng chỉ đạt 

được đối với các mẫu nước tổng hợp [44], [100], [150]. Barrosse-Antle và cộng sự 

(2007) [32] cho rằng, các điện cực Au có nhiều triển vọng áp dụng vào thực tế do 

chúng đơn giản và dễ đạt được các kết quả mong muốn khi xác định những lượng vết 

và siêu vết Hg(II). Điểm bất lợi chủ yếu của các điện cực Au là chúng bị thay đổi cấu 

trúc do hình thành hỗn hống (almagam) giữa 2 kim loại (Au và Hg); Như vậy, nhất 

thiết phải có bước làm sạch điện cực vì Hg không dễ bị hòa tan hoàn toàn khỏi bề 

mặt điện cực [123]. 

Bảng 1.2. Tổng hợp kết quả xác định Hg bằng phương pháp điện hóa kỹ thuật ASV 

với các kiểu điện cực vàng khác nhau 

Điện cực Thời gian làm 

giàu (phút) 

LOD (µg/L) Mẫu TLTK 

Vi sợi vàng 16 1 Nước cất 

100 

 

Vi sợi vàng 5 0,0012 Nước biển 

Vi sợi vàng biến tính bởi axit 

mercapto 

3 0,2 Nước biển 

Đĩa vàng 3 0,01 Nước tiểu 35 

Điện cực in màng vàng 2 0,9 Nước cất 86 

Đĩa vàng 2 0,4 Nước cất 61 

Điện cực glassy màng vàng 1 0,17 

0,12 

Muối 

Nước cất 

58 

57 

Điện cực màng vàng biến tính 

nhóm thiol 

2 0,08 Nước máy 96 

Các điện cực khác: 

Ngoài các điện cực Au, nhiều kiểu điện cực khác cũng được nghiên cứu sử 

dụng làm điện cực làm việc cho phương pháp ASV xác định Hg(II). Các điện cực 

cacbon kích thước lớn (marcoelectrode) tuy chế tạo đơn giản và dễ sử dụng, nhưng 

chúng có hạn chế là thời gian điện phân làm giàu dài hơn và LOD lớn hơn (hay độ 

nhạy kém hơn) khi dùng để xác định Hg(II).  

- Muntyanu và cộng sự (2000) [100] đã sử dụng điện cực vi sợi cacbon (carbon 

fiber microelectrode) cho phương pháp ASV xác định Hg(II) và đạt được LOD 1 
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µg/L. Song, đạt được LOD đó là nhờ thêm Au(III) vào dung dịch phân tích và như 

vậy, thực chất điện cực làm việc ở đây là điện cực màng vàng được tạo ra theo kiểu 

in-situ. Svarc-Gajic và cộng sự (2009) [131] cho rằng, LOD của phương pháp dùng 

điện cực cacbon có thể cải thiện (đến cỡ 0,1 ng/L Hg(II)) bằng cách sử dụng điện 

cacbon kích thước lớn và kéo dài thời gian điện phân làm giàu đến 10 phút.  

- Từ những năm 2000, nhiều nghiên cứu đã sử dụng điện cực rắn đĩa kim cương 

pha tạp Bo (BDD/boron doped diamond electrode) làm điện cực làm việc để phát 

hiện Hg(II) trong mẫu nước tổng hợp và mẫu khí và đạt được LOD tương ứng là 2 

µg/L và 0,07 µg/L [43], [97], [98], [127], [130]. Kim cương pha tạp Bo là loại vật 

liệu kim cương nhân tạo chứa khoảng 0,1 % tạp chất Bo để tăng độ dẫn điện. Điện 

cực BBD là loại điện cực rắn đĩa có bề mặt phủ một màng mỏng vật liệu BDD trên 

nền vật liệu khác, thường là silic. Ưu điểm của điện cực này là khoảng thế làm việc 

lớn, bề mặt điện cực ít bị thay đổi về cấu trúc và bề mặt điện cực ít bị nhiễm bẩn [32]. 

Tuy nhiên, phương pháp ASV dùng điện cực BDD có độ lặp lại kém hơn so với các 

điện cực Au và do vậy, nó cũng không được sử dụng phổ biến, mặc dù giá thành của 

nó thấp hơn điện cực Au và Pt [100].  

- Cacbon nhão (CP/carbon paste) cũng là một loại vật liệu được dùng nhiều 

làm điện cực làm việc cho phương pháp ASV xác định các ion kim loại nói chung và 

xác định Hg(II) nói riêng. Ưu điểm của điện cực CP là vật liệu tạo điện cực dễ dàng 

tìm được với chi phí thấp và đặc biệt thích hợp để chuẩn bị thành phần của điện cực 

được biến đổi với phụ gia của các hợp chất khác, do đó tạo cho điện cực một số đặc 

tính được xác định trước, điện cực CP dễ chế tạo và có tín hiệu nền thấp, dễ làm mới 

và dễ biến tính [100]. Moutcine A. và cộng sự (năm 2018) [107] đã nghiên cứu 

xác định Hg(II) trong nước bằng phương pháp ASV-SqW dùng điện cực CP được 

biến tính bằng EDTA và đạt được LOD 3 ng/L (tdep  300 s). Afkhami Abbas và cộng 

sự (2012) [13] đã sử dụng điện cực CP biến tính với nitro benzoyl 

diphenylmethylenphosphorane (N-BDMP) cho phương pháp ASV xác định Hg(II) 

trong nước máy, tóc và cá đạt được LOD là 8,2 µg/L với tdep = 3,5 phút.  



 

25 
 

- Trong những năm gần đây, ngoài điện cực màng vàng (AuFE), nhiều nghiên 

cứu đã sử dụng điện cực màng kim loại khác trên nền điện cực cacbon thủy tinh 

(glassy cacbon) hoặc cacbon nhão (paste carbon) cho phương pháp ASV xác định 

HgII như: màng đồng (CuFE) [78]; màng bimust (BiFE) [108], [141]... Các điện cực 

màng kim loại có thể được tạo ra theo kiểu in-situ hoặc ex-situ.  

  + Kiểu in-situ: Dung dịch ion kim loại dùng để tạo màng được thêm trực tiếp 

vào dung dịch phân tích; Điện cực màng kim loại được hình thành ngay trong giai 

đoạn làm giàu của phương pháp ASV: Khi điện phân làm giàu ở thế và thời gian xác 

định, ion kim loại tạo màng (chẳng hạn Au(III), Cu(II), Bi(III)…) bị khử cùng với sự 

khử Hg(II) và tạo thành điện cực màng kim loại Au, Cu, Bi…; Hg kim loại tạo thành 

hỗn hống với các kim loại tạo màng và do đó, được làm giàu trên điện cực màng kim 

loại. Điện cực màng kim loại kiểu in-situ có ưu điểm hơn điện cực kiểu ex-situ, do nó 

được tạo ra dễ dàng hơn, giảm thời gian phân tích và trong nhiều trường hợp, đạt 

được độ nhạy cao hơn. Sau mỗi phép đo, màng kim loại được bóc khỏi bề mặt điện 

cực nền bằng kỹ thuật điện hóa (áp vào một thế đủ dương để hòa tan hoàn toàn kim 

loại khỏi bề mặt điện cực) hoặc bằng kỹ thuật cơ học (cho điện cực nền quay và lau 

sạch màng kim loại bằng giấy lọc mềm chuyên dụng).  

  + Kiểu ex-situ: Điện cực màng kim loại được tạo ra trước rồi mới nhúng vào 

dung dịch phân tích để thực hiện phương pháp ASV xác định Hg(II). Việc tạo ra điện 

cực màng kim loại kiểu ex-situ được thực hiện bằng cách: Điện phân dung dịch chứa 

ion kim loại tạo màng và chất điện ly thích hợp (trong một bình điện phân riêng) ở 

thế và thời gian xác định; Ion kim loại bị khử và tạo ra điện cực màng kim loại trên 

nền đĩa rắn cacbon thủy tinh (hoặc cacbon nhão); Sau đó, tia rửa sạch điện cực bằng 

nước cất và nhúng vào dung dịch phân tích chứa Hg(II) để tiếp tục thực hiện phương 

pháp ASV. Sau một loạt phép đo, bóc lớp màng kim loại khỏi bề mặt điện cực nền 

bằng kỹ thuật điện hóa hoặc cơ học. 
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Bảng 1.3. Tổng hợp kết quả xác định Hg bằng phương pháp điện hóa với các kiểu 

điện cực làm việc khác nhau 

Kiểu điện cực 
Phương 

pháp 
Mẫu  

LOD 

(µg/L) 
TLTK 

Điện cực vi sợi cacbon  ASV Nước tự nhiên 1 100 

Điện cực rắn đĩa glassy cacbon  CSA Nước tự nhiên 100  12 

Điện cực kim cương pha tạp Bo (BDD) DPASV 
Nước cất 2 97 

Mẫu khí  0,07 98 

Điện cực Iridium  SqWASV Nước uống 0,6 109 

Điện cực Iridium biến tính vàng nano ASV Đất 0,5 145 

Điện cực in bạc (SPAgE) ASV Mỹ phẩm 98 45 

BiFE/graphit polyurethane composite ASV Nước tự nhiên 0,5 40 

SbFE DPASV Nước tự nhiên 0,39 49 

Điện cực nano silica biến tính nhóm thiols 

cacbon 
ASV Nước cất 3 100 

Điện cực vàng nano biến tính amino acid 

cacbon 
ASV 

Nước thải, nước 

máy 
0,46 121 

Điện cực paste ống cacbon nano đa tường ASV 
Nước tự nhiên, 

nước thải công 

nghiệp 

0,48 76 

Điện cực nano silica biến tính 5-mercapto-

1- 
ASV 

Nước sông, nước 

ngầm 
20 125 

Điện cực in ion polymer SW-

AdASV 

Nước sông, hồ, 

nước máy 
0,1 16 

Điện cực biến tính nitro benzoyl diphenyl 

methylenphosphorane  ASV 
Nước máy, mẫu cá, 

tóc 
8,2 13 

Điện cực paste ống cacbon nano đa tường DPASV Nước thải 0,42 95 

Điện cực biến tính α-cyclodextrin ASV Nước cất 10 118 

  Cũng cần thấy rằng, ngoài phương pháp ASV, Hg(II) cũng có thể được xác 

định theo phương pháp AdSV (von-ampe hòa tan hấp phụ). Theo phương pháp này, 

trong giai đoạn làm giàu, phức của Hg(II) với một phối tử hữu cơ được hấp phụ làm 

giàu trên điện cực làm việc ở một thế xác định và trong thời gian xác định (trong giai 

đoạn này điện cực quay với tốc độ không đổi). Tiếp theo, trong giai đoạn hòa tan, tiến 
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hành quét thế về phía âm dần để khử Hg(II) trong phức chất thành Hg kim loại và 

đồng thời ghi tín hiệu hòa tan theo kỹ thuật DP hoặc SqW. Một số nghiên cứu đã áp 

dụng thành công phương pháp AdSV với điện cực biến tính để xác định Hg(II). Isa 

và cộng sự (2015) [74] đã sử dụng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ vòng 

trong xác định Hg(II) vô cơ với điện cực cacbon nano ống biến tính bởi Zn/Al 

hydroxide-3(4-methoxyphenyl) propionate (Zn/Al-LDH-MPP/SWCNT) đạt được 

LOD 0,2 ng/L, phương pháp này có độ chọn lọc tốt và các ion kim loại khác không 

ảnh hưởng đến thế oxi hóa của Hg(II). Chen L và cộng sự (2014) [42] xác định Hg(II) 

với phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ sóng vuông cho kết quả tốt với LOD 0,2 

µg/L.  

Bảng 1.4. Tổng hợp kết quả xác định Hg bằng phương pháp AdSV 

Phương pháp Điện cực LOD (µg/L)        Mẫu  TLTK 

CV-AdSV 
Cacbon Paste- Zn/Al Hydroxide-

3(4- methoxyphenyl) Propionate/ 

SWCNTs 

0,2 Thực phẩm  74 

LS-AdSV 
Cacbon Paste-12-Crown-4- 

Ether/MWCNTs 
0,25 

Mẫu máu, nước 

tiểu, nước máy 
69 

LS-AdSV GC-Ultrathin g-C3N4 Nanosheet 0,024 
Nước máy, 

nước hồ, sông 
151 

LS-AdSV GC-Nano TiO2-MWCNTs  5 
Nước sông, 

nước thải sinh 

hoạt 

99 

 

SW-AdSV 

GC-Graphene-AuNPs/29-mer 

Guanine-rich DNA 
0,2 

Nước máy, 

nước sông, 

nước rỉ rác  

153 

 

SW-AdSV 

GC-1-(2, 4-dinitrophenyl)- 

dodecanoylthiourea 
0,64 

Nước uống, 

nước máy 
154 

SW-AdSV 
Cacbon Paste-Nano-Ion 

Imprinted Polymer 
0,04 

Nước sông,  

nước thải sinh 

hoạt, thực 

phẩm 

12 

1.2.3. Một số phương pháp phân tích khác 

- Phương pháp kích hoạt nơtron (The neutron activation analysis/NAA) là một 
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phương pháp để xác định định tính và định lượng các nguyên tố dựa trên phép đo bức 

xạ được giải phóng bởi sự phân rã của các hạt nhân phóng xạ tạo thành bởi sự chiếu 

xạ nơtron của vật liệu, NAA là một phương pháp phân tích trực tiếp sử dụng cho 

nhiều nền mẫu bao gồm các loại thực phẩm. Phương pháp có các ưu điểm như: không 

phá hủy mẫu, độ chính xác tốt, khả năng xác định đa nguyên tố trong đó có thủy ngân 

với độ chọn lọc và độ nhạy cao LOD 0,3 μg/L [63], [142]. 

- Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X (XRF): Nguyên lý của phương 

pháp này, khi bắn tia X mang năng lượng lớn vào mẫu, mức năng lượng này lớn hơn 

nhiều so với năng lượng liên kết các lớp electron cấu tạo nên nguyên tử, xảy ra hiện 

tượng electron các lớp electron bao quanh nhân (lớp K, L…) bị bắn ra. Do bị trống 

nên các electron lớp kế tiếp nhảy lại để lấp các lỗ trống mà electron bị đẩy ra ngoài. 

Sự chuyển dịch các electron mang năng lượng này sẽ phát ra năng lượng hay phát 

sáng gọi là hiện tượng huỳnh quang tia X. Dựa vào việc ghi lại phổ chùm tia X mà 

phân tích được thành phần, nồng độ của mẫu. XRF là một phương pháp dễ sử dụng, 

phân tích được nhiều loại mẫu: rắn, lỏng, bột… thời gian phân tích nhanh, tương đối 

rẻ tiền, đòi hỏi phải chuẩn bị mẫu đơn giản, tuy nhiên độ đồng điều của mẫu ảnh 

hưởng rất lớn đến độ lặp lại của kết quả đo, LOD của phương pháp đạt cỡ ppm [30], 

[77]. 

Bảng 1.1. Giới hạn phát hiện của một số phương pháp quang phổ trong phân tích 

Hg [44] 

Dạng Hg Phương pháp LOD  Mẫu 

Tổng Hg ICP 1 mg/L Nước sông 

Tổng Hg CV 0,009 mg/L Nước cất 

Tổng Hg GF-AAS 0,08 µg/L Xăng 

Tổng Hg CV-AAS 0,06 mg/L Nước thải 

Tổng Hg CV-AAS 0,005 µg/g Nấm 

Tổng Hg CV-AFS 5 pg/mL Nước cất 

Tổng Hg CV-AAS 0,35 ng/mL  CRM 

Metyl Hg CV-AAS 0,54 ng/mL CRM 

Metyl Hg CV-AAS 0,52 ng/g Cá 
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Metyl Hg CV-AFS 0,032 ng/L Nước hồ chứa 

Tổng Hg ICP-AES 0,1 ng/mL CRM 

Tổng Hg ICP-OES 0,09 µg/L Nước cất 

Tổng Hg ICP-AES 0,12 ng/L Không khí 

Tổng Hg AFS 0,2 pg/L Nước biển 

Tổng Hg CV-AFS 1,3 pg/g Tóc 

1.3. Nhận xét chung phần tổng quan 

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu liên quan đến phân tích thủy ngân, dưới 

đây đưa ra một số nhận xét chung nhằm định hướng cho các nghiên cứu của đề tài 

luận án. 

- Trong các mẫu môi trường, đặc biệt là trong nước tự nhiên, thủy ngân có thể 

tồn tại lượng vết (< mg/L) và siêu vết (< µg/L), nên để phân tích được thủy ngân, cần 

làm giàu trước khi phân tích và điều này làm phức tạp quy trình phân tích. Mặt khác, 

trong các mẫu môi trường, thủy ngân thường tồn tại ở các dạng khác nhau như phức 

thủy ngân với các phối tử vô cơ (Cl-, SO4
2-, CN-, SCN-,…), phức thủy ngân hữu cơ 

Hg(CH3)2, Hg(CH3)+…. và do vậy, rất khó phân tích dạng (speciation) thủy ngân 

trong các mẫu môi trường. Thay vào đó, người ta thường xác định tổng thủy ngân 

hòa tan (Hg(II)) trong các mẫu nước tự nhiên. Song, để xác định Hg(II), trước hết cần 

phân hủy mẫu bằng kỹ thuật thích hợp, chẳng hạn phân hủy trong hỗn hợp axit có trợ 

giúp của vi sóng hoặc bức xạ UV, để chuyển toàn bộ các dạng thủy ngân về dạng đơn 

giản hay dạng kém bền (labile form). Phương pháp von-ampe hòa tan cho phép phân 

tích thuận lợi dạng thủy ngân kém bền. Trong các phương pháp von-ampe hòa tan, 

phương pháp được nghiên cứu áp dụng nhiều hơn cả là phương pháp ASV và do vậy, 

phương pháp này được lựa chọn trong nghiên cứu của luận án. 

- Các phương pháp phổ biến được dùng để phân tích Hg(II) là phổ nguyên tử 

như: GF-AAS, ICP-OES…, song chúng đòi hỏi phải sử dụng các thiết bị đắt tiền và 

nhiều trường hợp phải trải qua giai đoạn làm giàu trước khi phân tích và do vậy, làm 

phức tạp quy trình phân tích. Trong khi đó, đối với phương pháp ASV, trong tiến 

trình phân tích, thủy ngân được làm giàu trên điện cực làm việc (trong giai đoạn làm 
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giàu) nhúng trong dung dịch phân tích, mà không cần có giai đoạn làm giàu trước 

như đối với các phương pháp phổ nguyên tử và do vậy, phương pháp ASV có lợi thế 

hơn khi phân tích những lượng vết/siêu vết Hg(II). Điều này không chỉ đơn giản hóa 

quy trình, mà còn cho phép giảm thời gian phân tích. 

- Trong những nghiên cứu phát triển phương pháp ASV xác định lượng 

vết/siêu vết Hg(II), một trong những điểm quan trọng là phải lựa chọn được kiểu điện 

cực làm việc phù hợp nhằm không chỉ nâng cao độ nhạy của phương pháp phân tích, 

mà đảm bảo thân thiện với môi trường, dễ chế tạo trong phòng thí nghiệm ... Theo 

hướng này, nhiều kiểu điện cực làm việc khác nhau đã được nghiên cứu, trong số đó 

có các kiểu điện cực màng kim loại, điển hình là điện cực màng vàng trên nền vật 

liệu cacbon trơ như than thủy tinh, graphite, than nhão (paste carbon) … Tuy vậy, 

trong nhiều trường hợp, với các kiểu điện cực đó, phương pháp ASV vẫn chưa đủ độ 

nhạy để phân tích những lượng Hg(II) cỡ ppb và nhỏ hơn trong các mẫu nước tự 

nhiên. Để khắc phục được điều này, rõ ràng cần thiết phải nghiên cứu phát triển 

phương pháp ASV với các kiểu điện cực làm việc thích hợp hơn, sao cho đạt được 

giới hạn phát hiện (LOD) cỡ thấp hơn ppb hay đạt được độ nhạy cao hơn. Nghiên cứu 

của luận án tập trung phát triển các kiểu điện cực màng kim loại, hỗn hợp kim loại 

trên các vật liệu trơ khác nhau nhằm nâng cao độ nhạy của phương pháp ASV xác 

định Hg(II). Trong nhiều năm qua, những nghiên cứu này ở nước ta còn rất hạn chế. 

- Để áp dụng thuận lợi phương pháp ASV trong phân tích lượng vết/siêu vết 

Hg(II) trong phòng thí nghiệm, cũng như quan trắc Hg(II) trong nước tự nhiên ở hiện 

trường, cần thiết phải nghiên cứu lựa chọn được kiểu điện cực làm việc thân thiện với 

môi trường (không chứa các kim loại độc), để có thể thải bỏ tại hiện trường. Rõ ràng, 

nếu xây dựng được một quy trình phân tích lượng vết/siêu vết Hg(II) bằng phương 

pháp ASV dùng điện cực thân thiện với môi trường, sẽ đóng góp tích cực cho lĩnh 

vực phát triển phương pháp phân tích điện hóa xác định lượng vết/siêu vết Hg(II) 

trong các mẫu môi trường. Điều này cũng là ưu tiên lựa chọn của nghiên cứu luận án.   
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Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Trong luận án này, chúng tôi nghiên cứu phát triển phương pháp ASV để xác 

định lượng vết thủy ngân trong nước. Mục đích cuối cùng của luận án là xây dựng 

được quy trình phân tích lượng vết thủy ngân trong nước tự nhiên.  

Để giải quyết nhiệm vụ đó, trước hết cần khảo sát các điều kiện thích hợp 

nhằm phân tích chính xác Hg bằng phương pháp ASV dùng 4 loại điện cực khác nhau 

là điện cực màng vàng trên nền điện cực than thủy tinh (viết tắt là AuFE/GC); điện 

cực màng vàng trên nền điện cực than thủy tinh khi có mặt đồng (viết tắt là AuFE-

Cu/GC); điện cực màng vàng trên nền điện cục than nhão khi có mặt đồng (viết tắt là 

AuFE-Cu/CP); điện cực màng vàng trên nền điện cực than nhão biến tính bằng ống 

cacbon nano đa tường (MWCNTs) khi có mặt đồng (viết tắt là AuFE-Cu/CP-CNTs).  

Trên cơ sở kết quả khảo sát tín hiệu hòa tan của Hg trên 4 loại điện cực vừa 

nêu, lựa chọn phương pháp và kiểu điện cực thích hợp để xây dựng quy trình phân 

tích Hg và áp dụng phân tích mẫu thực tế.  

Các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: 

i) 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 

ii) 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; AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-

CNTs: 

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

- Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Au(III), Cu(II) đến tín hiệu hòa tan của Hg;  

- Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn vật liệu để chế tạo điện cực than nhão; 

- Khảo sát ảnh hưởng của thế và thời gian điện phân làm giàu; 

- Khảo sát ảnh hưởng của thế và thời gian làm sạch; 

- Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực; 
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- Khảo sát ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật xung vi phân; 

- Đánh giá độ tin cậy của phương pháp. 

iii) Khảo sát ảnh hưởng của một số ion thường gặp trong nước tự nhiên 

iv) 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 ngầm (nước giếng khoan) ở 

tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam và thành phố Huế.  

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thiết bị dụng cụ và hóa chất. 

2.2.1.1. Thiết bị, dụng cụ 

- Máy phân tích điện hóa 797 VA Computrace (Metrohm, Thụy Sỹ) với phần 

mềm điều khiển 797 VA Computrace 1.3; 

- Bình điện phân và hệ điện cực: 

+ Bình điện phân: dung tích 30 mL; 

+ Điện cực làm việc: Các loại điện cực AuFE, AuFE-Cu trên nền các điện 

cực GC, điện cực CP và CP-CNTs (đã được giới thiệu trong mục 2.2.1.1); 

+ Điện cực so sánh: Ag|AgCl|KCl 3 M. 

+ Điện cực phụ trợ: Thanh Pt. 

- Cân phân tích (Prescisa XB 220A, Thụy Sĩ). 

- Máy nước cất 2 lần (Aquatron, Anh); 

- Micropipette các cỡ 10–100 µL; 100–1000 µL; 200–5000 µL (Eppendorf, 

Đức) 

- Các dụng cụ thủy tinh (pipet, bình điện phân, cốc đựng…) đều được ngâm 

trong HNO3 2 M, rung trên máy siêu âm 2 lần, mỗi lần 45 phút và rửa lại nhiều lần 

với nước cất 2 lần trước khi sử dụng. 

2.2.1.2. Hóa chất 

- Dung dịch chuẩn Hg2+ 1000 mg/L loại tinh khiết dùng cho phân tích AAS 

(Merck); 
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- Dung dịch Cu2+ 1000 mg/L loại tinh khiết dùng cho phân tích AAS (Merck); 

- HAuCl4.3H2O (Sigma-Aldrich); 

- HCl 37 % (Sigma-Aldrich);   

- HClO4 70 % (Sigma-Aldrich);   

- HNO3 ≥ 65 % (Sigma-Aldrich); 

- Bột graphit (kích thước hạt < 20 μm, Sigma-Aldrich); 

- Ống cacbon nano đa tường (Multi-walled carbon nanotubes 98 % carbon 

basis, O.D. × L 613 nm × 2.520 μm, Sigma-Aldrich); 

- Dầu paraffin (Sigma-Aldrich); 

- Các dung dịch ion kim loại khác như Cu2+, Mn2+, Cd2+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Pb2+, 

Cl-, PO4
3-, NO3

-, SO4
2-... dùng để khảo sát ảnh hưởng cản trở, đều được chuẩn bị từ 

các dung dịch chuẩn gốc tương ứng có nồng độ 1000 mg/L (loại dùng cho phân tích 

quang phổ hấp thụ nguyên tử của hãng Merck (Đức). Triton X-100 của hãng Sigma-

Aldrich được dùng để khảo sát ảnh hưởng các chất hoạt động bề mặt.  

- Nước cất hai lần dùng để pha chế hóa chất và tráng rửa dụng cụ. 

2.2.2. Xác định diện tích bề mặt điện cực 

Diện tích bề mặt hoạt động của điện cực là đại lượng quan trọng ảnh hưởng 

đến khả năng làm giàu và tín hiệu điện hóa của chất phân tích. Từ phương trình 

Randle-Sevcik (2.1), có thể thấy diện tích bề mặt hoạt động (A) tăng tuyến tính với 

cường độ dòng đỉnh của chất phân tích (Ip) [31]. Vì vậy, khi A càng lớn thì Ip sẽ càng 

cao hay độ nhạy của phép phân tích càng cao. 

Ip = (2,69 × 105).n3/2.D1/2.ν1/2.A.C (2.1) 

Trong đó: 

 - IP: Cường độ dòng đỉnh (A);  

 - n: Số electron trao đổi trên điện cực;  

 - D: Hệ số khuếch tán của chất điện hoạt (cm2/s);  

 - ν: Tốc độ quét thế (V/s);  

 - A: Diện tích bề mặt hoạt động của điện cực (cm2);  

 - C: Nồng độ của chất điện hoạt trong dung dịch (bulk solution) (mol/cm3). 
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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 (catot)) 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 [146]. 

2.2.3. Tiến trình phương pháp von-ampe hòa tan 

2.2.3.1. Chuẩn bị điện cực làm việc 

+ Điện cực than thủy tinh: Điện cực than thủy tinh (glassy cacbon, viết tắt là 

GC) sử dụng trong nghiên cứu là loại điện cực tự chế tạo từ thanh than thủy tinh 

đường kính 2,8 0,1 mm (SPI-Glas™ 11 Brand glassy cacbon), nhựa Teflon và hợp 

kim Inox 304. Bề mặt điện cực GC được mài bóng với hỗn hợp nhão chứa bột Al2O3 

chuyên dụng (kích thước hạt 0,6 m) và nước cất. Rửa điện cực bằng nước cất; sau 

đó ngâm trong dung dịch HNO3 2 M; rửa lại nhiều lần bằng nước cất 2 lần và để khô 

tự nhiên ở nhiệt độ phòng. 

+ Điện cực than nhão: Điện cực than nhão (carbon paste, viết tắt là CP) được 

chuẩn bị bằng cách trộn đều bột graphit (kích thước hạt < 20 μm, Sigma-Aldrich) với 

dầu paraffin (paraffin oil, Sigma-Aldrich) theo tỷ lệ khối lượng 6:4, rồi được nhồi 

chặt vào vỏ điện cực tự chế bằng ống Teflon rỗng có đường kính trong 2,8 0,1 mm, 

phần lõi dẫn điện và phần kết nối với thiết bị đo của vỏ điện cực được chế tạo bằng 

hợp kim Inox 304. Sau khi nhồi, bề mặt điện cực CP được mài nhẹ trên giấy bóng 

sạch để tạo mặt phẳng. Cuối cùng, rửa điện cực bằng nước sạch và để khô tự nhiên ở 

nhiệt độ phòng.  

+ Điện cực than nhão biến tính bằng ống cacbon nano đa tường: Điện cực 

nền graphit biến tính bằng ống cacbon nano đa tường, được chuẩn bị bằng cách trộn 

đều bột graphit với ống cacbon nano đa tường (carbon nanotubes multi-walled, đường 

kính ngoài: 613 nm, dài: 2,520 μm, Sigma-Aldrich, viết tắt là MWCNTs) theo tỷ 

lệ khối lượng 7:3, sau đó trộn hỗn hợp này với dầu paraffin theo tỷ lệ khối lượng 6:4 

thành dạng nhão (paste). Hỗn hợp nhão đã trộn đều được nhồi và nén vào phần lõi 

của vỏ điện cực tự chế (đã mô tả trong phần “Điện cực than nhão”); Sau khi nhồi đầy 
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hỗn hợp nhão vào lõi của vỏ điện cực, mài nhẹ bề mặt than nhão trên giấy bóng sạch 

để tạo bề mặt phẳng đều ta được điện cực than nhão biến tính ống cacbon nano đa 

tường viết tắt là CP-CNTs. Rửa điện cực bằng nước sạch và để khô tự nhiên ở nhiệt 

độ phòng trước khi sử dụng. 

+ Chuẩn bị các điện cực AuFE, AuFE-Cu: Điện cực màng vàng hoặc màng 

vàng khi có mặt đồng trên nền điện cực than thủy tinh (AuFE/GC, AuFE-Cu/GC) 

hoặc nền điện cực than nhão hoặc nền đĩa rắn than nhão và than nhão biến tính bằng 

ống cacbon nano đa tường (AuFE/CP, AuFE-Cu/CP, AuFE/CP-CNTs, AuFE-Cu/CP-

CNTs) trong nghiên cứu này đều được tạo thành bằng kỹ thuật in-situ, tức là tạo ra 

ngay trong dung dịch nghiên cứu chứa trong bình điện phân. Dung dịch phân tích 

trong bình điện phân chứa HClO4, Au(III) (hoặc hỗn hợp Au(III)+Cu(II)) và chất phân 

tích. Tiến hành điện phân làm giàu ở thế xác định (ký hiệu là Edep) trong thời gian xác 

định (ký hiệu là tdep). Trong giai đoạn này điện cực được quay với tốc độ 2000 rpm. 

Trong điều kiện Edep thích hợp Au(III) và/hoặc Cu(II) trong dung dịch (viết tắt là dd) 

sẽ bị khử thành kim loại bám trên bề mặt điện cực (viết tắt là đc) để tạo thành điện 

cực màng kim loại tương ứng: 

AuIII (dd) + 3e → Au0 (đc)  (2.2) 

CuII (dd) + 2e → Cu0 (đc)  (2.3) 

 Đồng thời với quá trình tạo màng, trong giai đoạn này khi có mặt Hg(II) trong 

dung dịch phân tích, ion này cũng sẽ bị khử về Hg kim loại tập trung lên bề mặt điện 

cực, tạo hỗn hống với Au và Cu (viết tắt là Au0-Hg0 hoặc Au0-Cu0-Hg0): 

AuIII (dd) + HgII (dd) + 5e → Au0-Hg0 (đc)   (2.4) 

AuIII (dd) + CuII (dd) + HgII (dd) + 7e → Au0-Cu0-Hg0 (đc) (2.5) 

2.2.3.2. Tiến trình ghi đường von-ampe hòa tan  

Lắp các điện cực làm việc (GC hoặc CP hoặc CP-CNTs) đã chuẩn bị và làm 

sạch, điện cực so sánh (Ag/AgCl) và điện cực đối vào bình điện phân.  

 Giai đoạn làm giàu: Tiến hành điện phân dung dịch nghiên cứu chứa HClO4, 

Au(III) (hoặc hỗn hợp Au(III) + Cu(II)) và Hg(II) trong bình điện phân với hệ 3 điện 

cực ở một thế xác định (thế điện phân làm giàu Edep) trong một thời gian xác định 

(thời gian điện phân làm giàu tdep). Trong giai đoạn này điện cực làm việc được quay 
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với tốc độ () là 2000 rpm (vòng/phút). 

 Trong giai đoạn làm giàu Au(III) (hoặc Au(III) và Cu(II)) trong dung dịch sẽ 

bị khử thành kim loại bám trên bề mặt điện cực để tạo thành điện cực màng kim loại 

tương ứng. Đồng thời với quá trình tạo màng kim loại hoặc hỗn hợp kim loại, ion 

Hg(II) trong dung dịch cũng bị khử thành Hg kim loại tập trung (hay được làm giàu) 

trên bề mặt điện cực làm việc. Kết thúc giai đoạn làm giàu, ngừng khuấy điện cực 

515 s (thời gian cân bằng, ký hiệu là tequal) để dung dịch yên tĩnh và bề mặt điện cực 

ổn định (lúc này thế trên điện cực làm việc vẫn giữ nguyên là Edep).  

 Giai đoạn hòa tan: Sau thời gian nghỉ, quét thế tăng dần theo chiều dương 

(gọi là quét thế anot) với tốc độ không đổi, đồng thời ghi tín hiệu von-ampe hòa tan 

theo kỹ thuật xung vi phân (differential pulse, viết tắt là DP) với các thông số kỹ 

thuật thích hợp. Đường von-ampe hòa tan có dạng đỉnh (peak).  

 Kết thúc giai đoạn hòa tan, trước khi tiến hành một chu kỳ ghi tín hiệu von-

ampe hòa tan tiếp theo, cần làm sạch bề mặt điện cực bằng cách áp lên điện cực một 

thế xác định (gọi là thế làm sạch, ký hiệu là Eclean) trong một thời gian xác định (gọi 

là thời gian làm sạch, ký hiệu là tclean) để hòa tan hoàn toàn Hg và các kim loại tạo 

màng (Au, Cu) khỏi bề mặt điện cực nền. 

Xác định thế đỉnh (viết tắt là Ep) và cường độ dòng đỉnh hòa tan (viết tắt là Ip) 

của Hg từ đường von-ampe hòa tan thu được. Ep là tín hiệu dùng cho mục đích định 

tính, Ip là tín hiệu dùng để định lượng Hg trong dung dịch nghiên cứu. 

Trong mọi trường hợp, luôn bỏ kết quả của phép ghi đầu tiên, vì nó thường 

không ổn định. Toàn bộ tiến trình phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân (viết 

tắt là DP-ASV) được thực hiện trên hệ thiết bị Metrohm 797 VA Computrace (Thụy 

Sỹ) với phần mềm điều khiển 797 VA Computrace 1.3. 

2.2.4. Phương pháp đánh giá độ tin cậy của phương pháp phân tích 

Trước khi áp dụng một phương pháp phân tích bất kỳ vào thực tế, bắt buộc 

phải kiểm tra (hay xác định) các thông số thể hiện năng lực của phương pháp phân 

tích (performance parameters) như: giới hạn phát hiện (limit of detection, viết tắt là 

LOD) và giới hạn định lượng (limit of quantification, viết tắt là LOQ), độ lặp lại, 

khoảng tuyến tính và độ đúng của phương pháp đối với mỗi chất phân tích. 
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2.2.4.1. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 

 Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích là nồng độ nhỏ nhất của chất 

phân tích có thể xác định được một cách tin cậy. LOD thể hiện khả năng định tính 

của phương pháp phân tích, tức là có thể phân biệt được mẫu chứa chất phân tích với 

mẫu trắng. Theo định nghĩa này, LOD được xác định theo “Quy tắc 3σ” [105], [132]: 

yLOD = yB + 3SB (2.6) 

Trong đó:  

 yLOD: Tín hiệu đo ứng với LOD; 

 yB: Tín hiệu đo ứng với mẫu trắng; 

 SB: Độ lệch chuẩn của giá trị yB. 

Trong phân tích điện hóa, thường xác định LOD dựa vào các thông tin (hay 

thông số) thu được từ đường hồi quy tuyến tính và chỉ sử dụng các số liệu thu được 

ở vùng gần gốc tọa độ, tức là vùng có nồng độ chất phân tích không lớn hơn nhau 

quá 30 lần [105]. Theo đó, yB được chấp nhận bằng đoạn cắt trên trục tung (a) của 

đường hồi quy tuyến tính (có dạng y = a + bx), còn SB được chấp nhận bằng sai số 

chuẩn của tín hiệu đo trên trục tung (ký hiệu là Sy/x); từ đó tính được LOD theo (2.7) 

[105]: 

LOD = 3Sy/x /b (2.7) 

Trong đó, b là độ dốc của đường hồi quy tuyến tính. 

Giới hạn định lượng là thông số thể hiện khả năng định lượng của phương 

pháp phân tích. LOQ được định nghĩa là nồng độ nhỏ nhất trên một đường chuẩn tin 

cậy [105]. Tín hiệu đo ứng với LOQ (yLOQ) được xác định bằng phương trình (2.8) 

[105]: 

    yLOQ = yB + 10SB     (2.8) 

Tương tự như trên, từ (2.8) có thể xác định được giá trị LOQ bằng phương 

trình (2.9): 

LOQ = 10Sy/x /b (2.9) 

2.2.4.2. Độ lặp lại 

Độ lặp lại (precision) thể hiện độ lệch của mỗi kết quả đo riêng lẻ (xi) so với 
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kết quả trung bình (xTB). Độ lặp lại phản ánh sai số ngẫu nhiên của phương pháp phân 

tích và được đánh giá qua độ lệch chuẩn tương đối (RSD) [132]: 

𝑅𝑆𝐷 (%) =  
𝑆

𝑥𝑇𝐵

× 100 
(2.10) 

 Trong đó, S là độ lệch chuẩn của các kết quả đo riêng lẻ. 

Độ lặp lại thường được chia thành: Độ lặp lại trong điều kiện thí nghiệm đồng 

nhất (repeatability) hay độ chụm (precision, trong một số trường hợp còn được gọi là 

độ lặp lại trong nội bộ phòng thí nghiệm) và độ lặp lại trong điều kiện thí nghiệm 

không đồng nhất (reproducibility) hay độ tái lặp (độ lặp lại trong nhiều phòng thí 

nghiệm hoặc khi thay đổi điều kiện trong phòng thí nghiệm như hóa chất, thiết bị…). 

Từ phương trình (2.11) có thể thấy độ lặp lại (đánh giá qua RSD) phụ thuộc vào nồng 

độ chất phân tích (ký hiệu là C). Khi C càng nhỏ, độ lặp lại (hay sai số ngẫu nhiên) 

càng lớn. Phương pháp phân tích đạt được độ lặp lại tốt (hay thỏa mãn yêu cầu) khi 

RSD ≤ ½ RSDHorwitz, với RSDHorwitz là độ lệch chuẩn tương đối tính theo hàm Horwitz 

[70], [132]: 

𝑅𝑆𝐷𝐻𝑜𝑟𝑤𝑖𝑡𝑧 =  2(1−0,5 log10 𝐶) (2.11) 

với C được biểu diễn dưới dạng phân số. 

Cũng có thể đánh giá độ lặp lại bằng cách đối chiếu với mức quy định của 

AOAC (Hiệp hội các Nhà khoa học Phân tích Hoa Kỳ) [25], [132]: RSD thu được 

phải nhỏ hơn giá trị kỳ vọng do AOAC thiết lập; RSD phụ thuộc vào nồng độ chất 

phân tích. 

2.2.4.3. Độ đúng 

Độ đúng (accuracy) của phương pháp phân tích là độ gần của kết quả đo với 

giá trị thực của nó [132]. Độ đúng của một phương pháp được đánh giá theo 3 cách 

[81], [132]: (i) Phân tích mẫu chuẩn được chứng nhận (certified reference material, 

viết tắt là CRM); (ii) Phân tích mẫu thực tế được thêm chuẩn (spiked sample) và (iii) 

So sánh phương pháp đang dùng với một phương pháp chuẩn nào đó. Trong nghiên 

cứu của luận án, độ đúng được đánh giá theo cả cách (ii) và (iii). 

Đánh giá độ đúng bằng cách phân tích mẫu thực tế được thêm chuẩn 
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Trước hết định lượng chất phân tích trong một mẫu thực tế, được kết quả C0; 

Tiếp theo, dùng dung dịch chuẩn chất cần phân tích được pha chế từ hóa chất tinh 

khiết để thêm vào phần mẫu đó sao cho phần nồng độ chất phân tích tăng thêm một 

lượng C; Tiến hành phân tích mẫu đã thêm chuẩn, được kết quả C1. Tính độ thu hồi 

(recorvery, viết tắt là Rev) theo công thức (2.12): 

𝑅𝑒𝑣 (%) =  
(𝐶1 − 𝐶0)

∆𝐶
× 100 (2.12) 

Phương pháp phân tích được xem là có độ đúng tốt khi tuân thủ quy định của 

AOAC về Rev (Rev phụ thuộc vào nồng độ chất phân tích trong mẫu) [23], [132]. Khi 

phân tích những nồng độ cỡ 100 ppb –1 ppm, 10 ppb và 1 ppb, nếu đạt được Rev 

tương ứng trong khoảng 80–110 %, 60–115 % và 40–120 % thì phương pháp có độ 

đúng tốt. 

Đánh giá độ đúng bằng cách so sánh với phương pháp chuẩn  

 Theo cách này, tiến hành phân tích nhiều mẫu thực tế có nồng độ kim loại 

khác nhau bằng phương pháp đang dùng (ASV) và phương pháp chuẩn (CV-AAS). 

Sau đó so sánh kết quả của 2 phương pháp bằng kiểm định t theo cặp (paired-t-test) 

[105]. 

2.2.4.4. Khoảng tuyến tính 

Khoảng tuyến tính của phương pháp đối với một chất phân tích xác định là 

khoảng nồng độ của chất mà trong đó có tương quan tuyến tính giữa tín hiệu đo (y) 

và nồng độ (x). Để thiết lập phương trình hồi quy tuyến tính (y = a + bx), cần áp dụng 

phương pháp bình phương tối thiểu để xác định a và b. Phép hồi quy được đánh giá 

qua hệ số xác định R2, sai số chuẩn của y (Sy/x), hệ số a và b và phân tích phương sai 

(ANOVA) dùng F-test: Chỉ khi phương sai hồi quy lớn hơn so với phương sai dư, tức 

là mức ý nghĩa thống kê (p) tính toán được nhỏ hơn 0,05, thì phép hồi quy mới có giá 

trị [105]. 

2.2.5. Công cụ phân tích thống kê 

Sử dụng phần mềm MS Excel với công cụ Data Analysis để phân tích thống 

kê các số liệu: tính toán các đại lượng thống kê mô tả (trung bình số học, độ lệch 
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chuẩn, biên giới tin cậy 95 %); phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính; kiểm định 

thống kê (t-test, F-test)… 
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

Để có cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp nhằm phát triển, xây dựng quy 

trình phân tích xác định lượng vết Hg trong môi trường nước, phương pháp von-ampe 

hòa tan anot với 3 loại điện cực nền khác nhau (GC, CP, CP-CNTs) đã được khảo sát 

với kỹ thuật ghi đường von-ampe hòa tan xung vi phân trong dung dịch có chứa đồng 

thời thành phần nền HClO4, các ion của các kim loại tạo màng Au và Au khi có mặt 

Cu. 

3.1. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VON-AMPE HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

VON-AMPE VÒNG  

 Khi nghiên cứu phát triển phương pháp von-ampe nói chung và phương pháp 

von-ampe hòa tan nói riêng, trước hết cần áp dụng phương pháp von-ampe vòng 

(cyclic voltammetry, viết tắt là CV) để khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan, các kết 

quả thu được từ những khảo sát theo phương pháp von-ampe vòng sẽ cung cấp các 

thông tin:  

 i) Diện tích bề mặt hoạt động điện hóa của điện cực (electroactive surface area 

of electrode, gọi tắt là bề mặt hoạt động); 

 ii) Đặc tính von-ampe hòa tan của Hg trong các dung dịch nghiên cứu trên các 

loại điện cực GC, CP hoặc CP-CNTs. 

 Von-ampe vòng là một phương pháp điện hóa thông dụng, mạnh mẽ và thường 

được dùng để nghiên cứu các quá trình oxi hóa khử của các phần tử hoạt động điện 

hóa và động học của quá trình này trên bề mặt điện cực một cách hữu hiệu. CV cũng 

còn được dùng để nghiên cứu các phản ứng chuyển điện tử liên quan đến quá trình 

xúc tác, xác định diện tích hoạt động của bề mặt điện cực... [109]. Dạng đường von-

ampe vòng và các đại lượng liên quan được trình bày ở Hình 3.1. 
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Hình 3.1. Dạng đường von-ampe vòng và các đại lượng liên quan 

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

 Để đánh giá khả năng sử dụng các loại điện cực GC, CP, CP-CNTs trong việc 

phát triển phương pháp phân tích xác định lượng vết Hg trong nước, đã tiến hành xác 

định diện tích bề mặt hoạt động của các loại điện cực này. 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 (catot)) của Hg với căn bậc hai của tốc độ quét thế (ν1/2) 

kết hợp với phương trình Randle-Sevcik bằng phương pháp CV [146].  

 Ghi đường CV của dung dịch hỗn hợp K3[Fe(CN)6] 1 mM, K4[Fe(CN)6] 1 mM 

và KCl 0,5 M [146] trên các điện cực GC, CP và CP-CNTs (được chế tạo như đã trình 

bày ở mục 2.2.3.1) với máy đo điện hóa ở các 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) 

và các đại lượng liên quan bao gồm: Số electron trao đổi n = 1; Hệ số khuếch tán D 

của K3[Fe(CN)6] là 7,6.10-6 cm2/s [64]; Tốc độ quét thế  từ 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, công thức (2.1) trở thành  

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. 
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 Số liệu CV dùng tính toán và kết quả xác định diện tích hoạt động của các loại 

điện cực phản ứng được trình bày trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả xác định diện tích bề mặt hoạt động A của các điện cực 

Điện cực Phương trình hồi quy R A (cm2) 

GC Ip(c) = (-47,516  12,36).ν1/2 – (2,739  3,27) 0,9927 0,064 

CP Ip(c) = (-71,477  3,02).ν1/2 – (3,613  0,74) 0,9995 0,096 

CP-CNTs Ip(c) = (-79,640  9,95).ν1/2 – (4,520  2,44) 0,9954 0,107 

 
Hình 3.2. Đường CV để xác định diện tích bề mặt hoạt động của các loại điện cực 

Điều kiện thí nghiệm (ĐKTN): K3[Fe(CN)6] 1 mM; K4[Fe(CN)6] 1 mM; KCl 0,5 M; : 

0,02÷0,1 V/s; tdep 0 s; Erange -0,2÷0,8 V. 

 Kết quả xác định diện tích bề mặt hoạt động cho thấy (Bảng 3.1), so với điện 

cực GC, các điện cực CP và CP-CNTs có bề mặt hoạt động lớn hơn gần 1,5 lần (theo 

giá trị tuyệt đối). 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, CP và CP-CNTs là 2,8 

± 0,1 mm ta có thể tính được diện tích hình học (Ahh) của các điện cực Ahh = 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. 

 Điều này cho thấy, việc sử dụng các điện cực CP và CP biến tính bằng 
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MWCNTs có thể tăng được độ nhạy của việc định lượng các chất phân tích bằng 

phương pháp von-ampe so với khi sử dụng điện cực làm việc là GC. Giả thiết diện 

tích bề mặt hoạt động của điện cực lớn thì khả năng tạo màng sẽ tốt hơn trong quá 

trình điện phân làm giàu. Tuy vậy, tính chất và chất lượng của kết quả phân tích điện 

hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Vì vậy, cần phải tiến hành nhiều thí nghiệm 

khảo sát khác để lựa chọn loại điện cực thích hợp.  

3.1.2. Đặc tính von-ampe hòa tan của Hg  

Trước khi tiến hành khảo sát đặc tính von-ampe hòa tan của các dung dịch 

nghiên cứu khác nhau có chứa Hg(II), cần tìm hiểu các quá trình điện hóa của dung 

dịch Au(III) trên các loại điện cực sẽ sử dụng bằng phương pháp von-ampe vòng, vì 

định hướng chính của luận án là phát triển phương pháp phân tích Hg trên cơ sở điện 

cực màng vàng. Các đường CV của dung dịch Au(III) 1 mg/L trong Hình 3.3 cho 

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

dung dịch này xuất hiện 2 đỉnh ứng với các quá trình oxi hóa Au0 (đỉnh anot) và khử 

Au(III) (đỉnh catot) ở các thế tương ứng là Ep(A) khoảng 1,1 V và Ep(C) khoảng 0,8 V. 

Như vậy, trong quá trình phân tích định lượng Hg bằng phương pháp von-

ampe hòa tan anot, sử dụng điện cực màng vàng, sau mỗi phép đo, nếu muốn hòa tan 

hết màng vàng được tạo thành trên bề mặt điện cực và tái tạo màng vàng mới bằng 

kỹ thuật tạo màng in-situ, cần sử dụng thế làm sạch dương hơn 1,1 V.  

 Mặt khác, nhiều nghiên cứu đã công bố trước đây cho thấy, bề mặt điện cực 

trên cơ sở vật liệu cacbon (glassy carbon, graphite, carbon black...) có thể bị ăn mòn 

hoặc biến đổi cấu trúc do phản ứng oxi hóa C tạo thành CO2 hoặc các nhóm oxit bề 

mặt khi áp một thế dương khoảng trên 1,0 V [148], [156]. Sự thay đổi cấu trúc của 

bề mặt điện cực sẽ ảnh hưởng mạnh đến độ lặp lại của kết quả ghi Ip và do đó sẽ ảnh 

hưởng đến kết quả phân tích. 

Nhằm tránh ảnh hưởng của sự biến đổi bề mặt điện cực đã nêu trên đến kết 

quả phân tích, khi định lượng Hg bằng phương pháp von-ampe hòa tan trên các điện 

cực dùng vật liệu cacbon, không nên quét đến thế dương hơn 1,0 V. Điều này cũng 

có nghĩa là không thể bóc hết lớp màng vàng trên điện cực sau mỗi phép đo bằng kỹ 

thuật làm sạch điện hóa. Khoảng quét thế để tiến hành các khảo sát tiếp theo được cố 
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định là từ -0,2 V đến 0,8 V và ngược lại. 

 
Hình 3.3. Đường CV của các dung dịch Au(III) trên các điện cực  

GC, CP và CP-CNTs 

ĐKTN: HClO4 10-3 M; AuIII 1 mg/L; Edep = -0,8 V; tdep = 150 s;  = 1000 rpm; tequal 10 s; 

Erange -0,2÷0,8 V. 

Để tìm hiểu đặc tính SV 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 của tất cả các thí nghiệm 

khảo sát đều được ghi với một số điều kiện cố định như sau: 

 - Trước tất cả các lần quét thế bằng phương pháp von-ampe vòng, dung dịch 

đều được điện phân ở thế Edep = -0,8 V trong thời gian tdep = 150 s, trong thời gian 

này điện cực được quay với tốc độ không đổi  = 1000 rpm; 

 - Kết thúc thời gian điện phân, ngừng quay điện cực trong 10 s để dung dịch 

yên tĩnh; Sau đó tiến hành quét thế tuyến tính theo chiều dương dần (quét thế anot) 

từ -0,2 V đến 0,8 V và ngược lại (quét thế catot), ghi đường CV. 

Điện cực GC 

 Để khảo sát tín hiệu von-ampe của Hg trên điện cực làm việc GC, tiến hành 

ghi đường CV của các dung dịch nghiên cứu khác nhau (Hình 3.4): 

 - 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; 
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 - 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 màng vàng, tiếp tục quét thế 

và ghi đường CV (Hình 3.4a); 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 

(Hình 3.4a): 

HgII + 2e ⇌ Hg0 

 Đường CV của dung dịch 3 (chứa Cu(II) và Hg(II)) (Hình 3.3b) chỉ xuất hiện 

các đỉnh anot và catot tương ứng với quá trình oxi hóa và khử của Cu ở các thế khoảng 

0,22 V và 0,20 V: 

CuII + 2e ⇌ Cu0 

Với Hg có thể khả năng tạo hỗng hống giữa Hg và Cu chưa đủ để xuất hiện các đỉnh 

oxi hóa khử của Hg. 

 Mặc dù trong dung dịch có Cu(II), không thể 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) để tạo thành màng vàng trên bề mặt điện 

cực GC trong quá trình điện phân trước khi quét thế theo phương pháp CV. Điều thú 

vị là các đỉnh anot của Hg trên đường CV (Hình 3.4c) 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, Hình 3.4d) thì đỉnh anot của 

Hg sẽ tăng thêm.  

 

 



 

47 
 

  

  

Hình 3.4. Đường CV của các dung dịch nghiên cứu khác nhau trên điện cực GC 

ĐKTN: HClO4 10-3 M; Edep = -0,8 V; tdep = 150 s;  = 1000 rpm; tequal 10 s; Erange -0,2÷0,8 V. 

 (a): Dung dịch (1) và dung dịch (2); (b): Dung dịch (3); (c): Dung dịch (2) và dung dịch (3); (d): 

Dung dịch (4) và dung dịch (5). 

Kết quả khảo sát đường CV của các dung dịch khác nhau đã trình bày ở trên 

đối với điện cực GC cho thấy, có thể ghi được đỉnh oxi hóa của Hg trên điện cực 

màng vàng với điện cực nền GC (AuFE/GC). Khi có mặt Cu(II) trong dung dịch thì 

cường độ dòng đỉnh oxi hóa của Hg trên điện cực này tăng một cách 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 

Tiến hành khảo sát đường CV của các dung dịch đã trình bày trong mục “Điện 

cực GC” đối với các điện cực CP và CP-CNTs. Kết quả thí nghiệm khảo sát cho thấy 

các quá trình điện hóa xảy ra trên bề mặt các điện cực CP và CP-CNTs về cơ bản 

(a) (b) 

(c) (d) 
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tương tự như đối với trường hợp 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 (Bảng 3.1) lớn hơn, nên các 

đỉnh anot và catot của Hg trên các đường CV trong trường hợp này đều có cường độ 

lớn hơn, dạng đỉnh cân đối và rõ ràng hơn. Có thể thấy rõ sự gia tăng cường độ dòng 

đỉnh anot của Hg khi thay đổi vật liệu điện cực nền từ GC sang CP và cuối cùng là 

CP biến tính bằng MWCNTs. Điều này một lần nữa cho thấy khả năng có thể phát 

triển được phương pháp phân tích lượng vết Hg bằng phương pháp von-ampe hòa tan 

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 MWCNTs với độ nhạy tăng dần với các loại vật liệu 

điện cực tương ứng đã nêu. 

Bên cạnh đó, một nửa độ chênh lệch thế giữa thế đỉnh anot Ep,a và thế đỉnh catot 

Ep,c của Hg trên cả 3 điện cực nền đang khảo sát đều nhỏ hơn 0,059 V (theo lý thuyết, 

độ chênh lệch thế đó đối với hệ thuận nghịch là 0,059/n V ở 25 oC; n là số electron trao 

đổi trong phản ứng điện cực (n = 2) [139]), nên bước đầu có thể cho rằng, cặp Hg2+ 

/Hg0 trong điều kiện thí nghiệm là các hệ thuận nghịch hoặc gần thuận nghịch (quasi-

reverible). Khi có giai đoạn điện phân làm giàu trước ở -0,8 V, kim loại Hg được tập 

trung lên bề mặt các điện cực làm việc đang khảo sát và khi quét thế vòng, cặp oxi hóa 

khử liên hợp Hg2+/Hg0 thể hiện đặc tính thuận nghịch hoặc gần thuận nghịch, nên hoàn 

toàn có thể xác định Hg theo phương pháp ASV [27]. 

 

Hình 3.5. Đường CV của các dung dịch HgII trên các điện cực GC, CP và CP-CNTs 

ĐKTN: HClO4 10-3 M; Edep = -0,8 V; tdep = 150 s;  = 1000 rpm; tequal 10 s; Erange -0,2÷0,8 V. 
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3.2. NGHIÊN CỨU ĐIṆH LƯƠṆG THỦY NGÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

VON-AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN  

Nhằm lựa chọn được loại điện cực thích hợp để xây dựng quy trình định lượng 

lượng vết Hg trong môi trường nước, luận án đã tập trung khảo sát các điều kiện phân 

tích bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân (DP-ASV) sử dụng các 

điện cực nền GC, CP, CP-CNTs phủ màng vàng kim loại (AuFE/GC), màng vàng khi 

có mặt đồng (AuFE-Cu/GC; AuFE-Cu/CP; AuFE-Cu/CP-CNTs). Dựa vào nhiều 

công bố trước đây [57], [58], một số điều kiện thí nghiệm (ĐKTN) ban đầu đã được 

cố định để tiến hành các thí nghiệm khảo sát và được trình bày ở Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Các điều kiện thí nghiệm cố định ban đầu để khảo sát tín hiệu von-ampe 

hòa tan của Hg(II) bằng phương pháp DP-ASV 

STT Các thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thế điện phân làm giàu Edep mV -900 

2 Thời gian điện phân tdep s 270/150* 

3 Tốc độ quay điện cực  rpm 1200 

4 Thế làm sạch Eclean mV +900 

5 Thời gian làm sạch tclean s 30 

6 Khoảng quét thế Erange V -0,9–1,0 

7 Thời gian cân bằng tequal s 5 

8 Thời gian sục khí N2 tpurge s 10 

9 Các thông số kỹ thuật DP: 

    - Biên độ xung 

    - Thời gian mỗi bước thế 

    - Bước thế 

    - Bề rộng xung 

 

Eampl 

tstep 

Estep 

tpulse 

 

mV 

s 

mV 

ms 

 

70 

0,4 

6 

40 

(*) tdep: 270 s đối với điện cực GC; 150 s đối với điện cực CP và CP-CNTs. 

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần nền  

Môi trường điện phân đóng vai trò quan trọng trong phân tích điện hóa, do nó thể 

hiện khả năng ổn định độ dẫn điện và độ bền ion trong hệ điện hóa. Vai trò chủ yếu của 

môi trường điện phân là để giảm thiểu điện trở của một tế bào điện hóa để hạn chế sự 

vận chuyển các ion gây ra hiệu ứng di chuyển trong môi trường điện phân và hạn chế sự 
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khác biệt điện thế bề mặt đối với các ion đến điện cực. Những hiện tượng này sẽ làm 

giảm sự sụt giảm thế không được bù đắp và ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Nền điện 

phân có thể là muối vô cơ hoặc hữu cơ, axit hoặc bazơ, dung dịch đệm,…  

3.2.1.1. Ảnh hưởng của loại axit 

Ion H+ trong dung dịch ảnh hưởng đến dạng tồn tại của kim loại trong dung 

dịch và do đó cũng ảnh hưởng đến các quá trình điện cực của chúng, tức là ảnh hưởng 

đến thế đỉnh và dòng đỉnh của quá trình oxi hóa - khử các kim loại trên bề mặt điện 

cực. Mặt khác, ion H+ trong dung dịch cũng có thể tham gia vào phản ứng hóa học 

trước hoặc sau hoặc đồng thời với phản ứng chuyển electron dị thể trên bề mặt điện cực.  

Bên cạnh ảnh hưởng của H+, các anion của axit cũng đóng một vai trò quan 

trọng đối với các phản ứng điện hóa trên bề mặt điện cực, do chúng có thể tạo phức 

với ion kim loại cần phân tích hay tham gia vào các phản ứng khác trong dung dịch điện 

phân, làm thay đổi thế oxi hóa khử tiêu chuẩn của các cặp oxi hóa khử trong hệ phản ứng. 

Vì vậy, để đánh giá ảnh hưởng của thành phần nền đến kết quả ghi Ip của thủy 

ngân, trước hết cần khảo sát ảnh hưởng của loại và nồng độ 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. Áp 

dụng các điều kiện phân tích như đã trình bày ở Bảng 3.2. Ngoài loại axit đang khảo 

sát, dung dịch phân tích còn chứa Au(III) 0,5 mg/L; Cu(II) 0,05 mg/L và Hg(II) 5 g/L. 

Kết quả khảo sát được trình bày ở Bảng 3.3 và Hình 3.6.  

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của thành phần nền đến tín hiệu hòa tan của Hg. 

Loại axit 0,001 (M) HCl HNO3 HClO4 

AuFE/GC 
Ip (µA) 1,67 2,57 3,30 

RSD (%, n = 6) 5,7 2,1 2,1 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 1,68 2,59 3,82 

RSD (%, n = 6) 12,9 6,4 1,9 

AuFE-Cu/CP Ip (A) 1,49 4,05 4,06 



 

51 
 

RSD (%, n = 6) 1,2 6,9 3,7 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Ip (µA) 2,95 3,16 4,29 

RSD (%, n = 6)  5,5 4,0 2,1 

ĐKTN: AuFE/GC: Au(III) 0,5 mg/L; Hg(II) 5 g/L; AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, 

AuFE-Cu/CP-CNTs: Au(III) 0,5 mg/L; Cu(II) 0,05 mg/L; Hg(II) 5 g/L; Các ĐKTN khác 

như ở Bảng 3.2 

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

nền chứa HCl thấp và không lặp lại tốt (đánh giá thông qua RSD %, RSD % càng lớn 

thì độ lặp lại càng kém) như trường hợp sử dụng dung dịch nền chứa HNO3 hoặc 

HClO4. Ảnh hưởng của dung dịch nền có chứa ion Cl nói chung và HCl nói riêng 

đến kết quả ghi Ip của thủy ngân bằng phương pháp von-ampe hòa tan đã được nhiều 

tác giả phát hiện. 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 Ip thủy ngân 

[57], [58], [60], [98]. Phản ứng tạo thành Hg2Cl2 trên bề mặt điện cực [57]:  

 Giai đoạn làm giàu: Hg2+ + 2e → Hg(Au) 

 Giai đoạn hòa tan: 2Hg(Au) + 2Cl- → Hg2Cl2 + 2e 

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 (độ lặp lại thấp). 

Khi sử dụng dung dịch phân tích chứa HNO3 hoặc HClO4, giá trị Ip ghi được 

thường cao hơn khi sử dụng dung dịch chứa HCl. So với trường hợp sử dụng dung 

dịch HCl hoặc HNO3, khi dùng dung dịch phân tích chứa 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. Điều này có thể thấy rõ trên Hình 3.6. Kết quả thí nghiệm này hoàn 

toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu định lượng Hg bằng phương pháp von-ampe 

hòa tan anot xung vi phân trên điện cực màng vàng ex-situ trên nền điện cực than 

thủy tinh của tác giả Füsun Okçu [57].  
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So sánh tín hiệu hòa tan của Hg trên 4 điện cực AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, 

AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs trong cùng dung dịch phân tích chứa HClO4. 

Vì tín hiệu hòa tan thấp, nên để đạt được kết quả tín hiệu hòa tan của Hg trên nền điện 

cực GC không chênh lệch nhiều so với điện cực nền CP và CP-CNTs (Ip (GC) 3,3 và 

3,82 µA so với Ip (CP và CP-CNTs) 4,06 và 4,29 µA) thì thời gian điện phân làm giàu trên 

điện cực nền GC là 270 s cao hơn rất nhiều so với điện cực nền CP và CP-CNTs là 

150 s. Mặt khác, cường độ dòng đỉnh hòa tan của AuFE/GC < AuFE-Cu/GC và 

AuFE-Cu/CP < AuFE-Cu/CP-CNTs khi cùng thời gian điện phân làm giàu. Điều này 

hoàn toàn phù hợp với kết quả xác định diện tích bề mặt hoạt động điện hóa bằng kỹ 

thuật von-ampe vòng đã trình bày trong mục 3.1, khi diện tích bề mặt hoạt động điện 

hóa càng tăng thì hiệu quả làm giàu chất phân tích lên bề mặt điện cực càng cao do 

đó giá trị Ip của Hg càng lớn. 
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Hình 3.6. Các đường DP-ASV của HgII trên điện cực AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, 

AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs trong dung dịch có chứa HNO3 10-3 M (a, c, e, 

g) và HClO4 10-3 M (b, d, f, h). 

ĐKTN: AuFE/GC: Au(III) 0,5 mg/L; Hg(II) 5 g/L; AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP, AuFE-

Cu/CP-CNTs: Au(III) 0,5 mg/L; Cu(II) 0,05 mg/L; Hg(II) 5 g/L; Các ĐKTN khác như ở 

Bảng 3.2 

3.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ axit 

Như đã kết luận ở trên, môi trường axit HClO4 cho Ip của Hg cao và độ lặp lại 

tốt hơn so với môi trường HCl và HNO3. Để chọn khoảng nồng độ phù hợp cho quá 

trình phân tích, đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit HClO4 đến tín hiệu 

hòa tan của Hg khi tăng dần nồng độ axit từ 10-4 M đến 5.10-2 M. Kết quả thí nghiệm 

được trình bày ở Bảng 3.4, Bảng 3.5, Hình 3.7 và Phụ lục 2. 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của nồng độ HClO4 đến Ip của Hg trên nền điện cực GC 

CHClO4 (M) 10-4 5.10-4 10-3 5.10-3 10-2 5.10-2 

AuFE/GC 
Ip (µA) - 1,67 3,04 3,17 3,21 2,81 

RSD (%, n = 3) - 6,3 4,3 2,1 3,1 7,0 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 1,74 1,89 3,25 3,60 3,52 2,20 

RSD (%, n = 3) 4,1 0,8 2,7 1,5 1,6 5,0 

(-): không xuất hiện đỉnh hòa tan Hg; ĐKTN: HClO4 10-45.10-2 M; Các ĐKTN khác như ở 

Bảng 3.3.  

Phân tích ANOVA 2 yếu tố có lặp lại (n = 3) cho các số liệu ở Bảng 3.4 cho 

thấy:  

- Kết quả Ip của Hg của 2 kiểu điện cực AuFE/GC và AuFE-Cu/GC là không 

khác nhau (p = 0,577). 

- Tuy nhiên cường độ hòa tan của Hg trên 2 điện cực ở mỗi giá trị nồng độ axit 

là khác nhau. Để nhận biết ảnh hưởng khác nhau giữa các nồng độ axit, cần phân tích 

tiếp theo bằng công cụ thống kê Follow-up ANOVA 2 yếu tố kết hợp Kiểm định 
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Tukey-HSD (viết tắt F-ANOVA 2 & Tukey HSD). Ở nồng độ axit 5.10-4 M, Ip trung 

bình của Hg đối với 2 điện cực nhỏ hơn đáng kể. Khi tăng dần nồng độ axit từ 5.10-4
 

M lên 5.10-3 M, Ip trung bình của Hg là khác nhau có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Tiếp tục tăng nồng độ axit từ 5.10-3 M đến 5.10-2 M, Ip trung bình của Hg là không 

khác nhau (p > 0,16).  

Phân tích ANOVA 2 yếu tố có lặp lại (n = 3) cho các số liệu ở Bảng 3.5 cho 

thấy:  

- Kết quả cường độ hòa tan của Hg trên 2 kiểu điện cực AuFE-Cu/CP và AuFE-

Cu/CP-CNTs là khác nhau (p = 0,0083).  

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của nồng độ HClO4 đến Ip của Hg trên nền điện cực CP và 

CP-CNTs 

CHClO4 (M) 10-4 5.10-4 10-3 5.10-3 10-2 5.10-2 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 1,87 1,89 3,83 4,11 3,57 2,85 

RSD (%, n = 3) 10,3 0,5 0,4 1,1 0,3 2,8 

AuFE-

Cu/CP-CNTs 

Ip (µA) 2,52 2,55 4,1 4,43 4,43 4,21 

RSD (%, n = 3) 2,4 0,7 1,3 1,3 1,6 1,9 

ĐKTN: HClO4 10-45.10-2 M; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.3.  

- Bên cạnh đó, cường độ hòa tan của Hg ở mỗi nồng độ axit trên 2 điện cực cũng 

không giống nhau. Để nhận biết ảnh hưởng khác nhau giữa các nồng độ axit, cần 

phân tích tiếp theo bằng công cụ thống kê F-ANOVA 2 & Tukey HSD. Khi tăng nồng 

độ axit từ 10-4 M lên 5.10-4 M, giá trị Ip trung bình của Hg không khác nhau (p = 

0,999). Tiếp tục tăng nồng độ axit lên từ 5.10-4 M đến 5.10-3 M, giá trị Ip trung bình 

của Hg là khác nhau (Ip 5.10-4 khác 10-3 và khác 5.10-3, p < 0,01). Tuy nhiên trong 

khoảng nồng độ axit từ 10-3 M đến 5.10-2 M, giá trị Ip trung bình của Hg là không 

khác nhau (p > 0,242).     

Khi lưu ý đến độ lặp lại của kết quả ghi Ip của Hg, có thể thấy: Điện cực 

AuFE/GC thường cho các kết quả đo có độ lặp lại không tốt bằng độ lặp lại thu được 

khi ghi Ip trên các loại điện cực còn lại; Điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs cho phép nhận 

được kết quả đo Ip có cường độ cao và độ lặp lại đảm bảo. 

Nhìn chung, khi tăng dần nồng độ HClO4 từ 10-4 M đến 5.10-2 M thì Ip của 

thủy ngân lúc đầu tăng dần, nhưng sau đó bị suy giảm ở các mức nồng độ axit cao.  
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Ở nồng độ HClO4 10-4 M điện cực AuFE/GC không ghi được Ip của Hg và kết 

quả ghi Ip khi dùng các điện cực AuFE-Cu/GC có độ lặp lại không tốt so với độ lặp 

lại của Ip khi ghi ở các mức nồng độ cao hơn. Điều này có thể do ở nồng độ axit thấp 

Hg(II) tồn tại trong dung dịch ở các dạng phức khác nhau với OH không thuận lợi 

cho quá trình điện hóa. Ngược lại, khi nồng độ HClO4 tăng cao (10-2 M hoặc 5.10-2 

M), khi điện phân làm giàu ở thế âm (-0,9 V) đã xảy ra quá trình khử H+ tạo thành vi 

bọt khí H2 bám lên bề mặt điện cực [43] làm ngăn cản các quá trình điện hóa dẫn đến 

sự bất ổn định của kết quả ghi Ip. Hiện tượng vi bọt khí H2 bám lên bề mặt điện cực 

này có thể quan sát thấy khá rõ bằng mắt thường trong quá trình thực nghiệm. Vì vậy, 

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

 
Hình 3.7. Biến thiên giá trị Ip và RSD của Hg(II) theo nồng độ HClO4  

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.7 là độ lệch chuẩn SD 

ĐKTN: HClO4 10-45.10-2 M; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.3.  

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

Hg  

Sự có mặt của Au(III) trong dung dịch đóng một vai trò rất quan trọng trong quá 

trình phân tích Hg(II) bằng phương pháp von-ampe hòa tan. Trong quá trình điện phân 

làm giàu, Au(III) chuyển thành Au0. Au0 sẽ bám vào bề mặt điện cực tạo ra hỗn hống với 

Hg0, hạn chế sự tạo thành kết tủa khó tan Hg2Cl2 [57], [98]. Kết quả các thí nghiệm sơ bộ 

cho thấy khi tăng nồng độ Au(III) thì Ip của Hg đều tăng trên tất cả các loại điện cực khảo 

sát. Tuy vậy do Au là một kim loại quý có giá trị cao nên nếu được cần giảm lượng vàng 
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dùng để chế tạo điện cực. Điều này có thể đạt được bằng cách thêm Cu(II) vào dung dịch 

nghiên cứu để tạo màng Au khi có mặt Cu do Cu cũng có thể tạo hỗn hống với Hg. 

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

đồng để phân tích định lượng Hg bằng phương pháp von-ampe hòa tan hay không, 

chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm ghi Ip của thủy ngân trên màng đồng. Tuy 

vậy, không như các kết quả được công bố trước đây [43], [78], [79] mặc dù đã thay 

đổi nhiều điều kiện phân tích khác nhau như loại axit (HNO3, HCl, HClO4 với các 

nồng độ khác nhau), nồng độ dung dịch Cu(II) (từ 0,1 mg/L đến 0,5 mg/L) để tạo 

màng in-situ trong dung dịch phân tích và các điều kiện kỹ thuật điện hóa khác (thế 

điện phân, thời gian điện phân làm giàu, các thông số kỹ thuật DP...)  nhưng kết quả 

khảo sát chỉ ghi được tín hiệu hòa tan của Cu mà không thể ghi được tín hiệu hòa tan 

của Hg trên cả 3 loại điện cực nền GC, CP và CP-CNTs (Hình 3.8).  

Chỉ ghi được đỉnh hòa tan của Hg khi dung dịch phân tích 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) 

cần thêm vào dung dịch phân tích nhằm thu được Ip của Hg đủ lớn và lặp lại tốt, đã 

tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các tỷ lệ CAuIII
 : CCuII khác nhau đến kết 

quả ghi Ip của Hg đối với cả 3 loại điện cực nền khác nhau là GC, CP và CP-CNTs. 

Kết quả thí nghiệm được trình bày trong Bảng 3.6, Hình 3.9 và Phụ lục 3. 

 

 

 
Hình 3.8. Đường DP-ASV của dung dịch Hg(II) 5 µg/L 
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Bảng 3.6. Ảnh hưởng của CAuIII
 và CCuII

 đến tín hiệu hòa tan của Hg 

Điện 

cực nền 

CAuIII (mg/L) 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

CCuII (mg/L) 0,2 0 0,05 0,1 0,2 0 0,05 0,1 0,2 0 

GC 
Ip (µA) - - 1,14 0,51 0,35 2,66 3,21 2,92 2,57 3,58 

RSD (%)  - 2,1 2,9 8,3 6,7 0,7 1,0 0,5 3,1 

CP 
Ip (µA) - 1,07 1,34 1,25 1,18 1,84 2,56 2,18 1,79 2,72 

RSD (%)  9,0 1,9 2,6 3,0 6,1 2,0 3,1 2,8 3,2 

CP-

CNTs 

Ip (μA) - 2,21 2,92 2,57 2,48 3,17 3,91 2,94 2,58 4,69 

RSD (%)  3,1 2,3 1,0 0,5 6,5 1,0 4,8 4,9 1,3 

Các giá trị Ip (TB) trong bảng là giá trị trung bình của 3 phép đo lặp lại; ĐKTN: Tỷ lê ̣G-

MWCNTs: dầu paraffin là 6:4 (w/w); CHClO4  = 5.103 M; Các ĐKTN khác như Bảng 3.4 

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

CP-CNTs điều này có thể do diện tích bề mặt hoạt động của điện cực GC nhỏ hơn so 

với 2 điện cực CP và CP-CNTs nên hiệu quả làm giàu chưa đủ lớn để xuất hiện đỉnh 

hòa tan của Hg, nhưng khi có mặt Cu(II) (0,05 mg/L) đỉnh hòa tan của Hg xuất hiện 

trên cả 3 loại điện cực, có thể do lúc này trên bề mặt điện cực có sự tạo thành màng 

hợp chất gian kim loại (intermetallic compound) có ái lực mạnh với Hg hơn khi chỉ 

có màng vàng kim loại.  

- Kết quả cho thấy theo xu hướng chung, 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 giá trị ghi được 

trên 2 loại điện cực nền còn lại, mặc dù thời gian điện phân làm giàu khi sử dụng  

điện cực nền CP-CNTs nhỏ hơn khi sử dụng điện cực nền GC.  

- Phân tích thống kê & Tukey HSD cho thấy:  

 + Giá trị Ip trung bình của Hg ghi trên điện cực nền GC và CP không khác 

nhau (p = 0,552), ngược lại Ip trung bình của Hg ghi trên điện cực nền CP-CNTs khác 

với giá trị trung bình của Ip ghi trên các điện cực nền GC hoặc CP (p < 0,05). 

 + Giá trị Ip trung bình của Hg ghi trên các điện cực nền ở các tỷ lệ CAuIII : 

CCu(II) (mg/L:mg/L) 0,2 : 0; 0,2 : 0,05; 0,2 : 0,1; 0,2 : 0,2 và 0,3 : 0, là không khác 

nhau có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).  
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Hình 3.9. Ảnh hưởng của tỷ lệ CAu(III)
:CCu(II) đến tín hiệu hòa tan của Hg  

ĐKTN: Tỷ lê ̣G-MWCNTs: dầu paraffin là 6:4 (w/w); CHClO4  = 5.103 M; Các ĐKTN khác 

như Bảng 3.4 

- Ngoài ra, kết quả ghi tín hiệu hòa tan của Hg trên cả 3 loại điện cực nền khi 

có mặt Cu(II) 0,05 mg/L trong dung dịch điện phân đã chứa Au(III) 0,2 mg/L cho độ 

lặp lại và giá trị Ip tốt hơn khi ghi tín hiệu hòa tan của Hg trong trường hợp dung dịch 

chỉ chứa Au(III) ở cùng nồng độ. Nhưng nếu tiếp tục tăng dần nồng độ Cu(II), thì 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. Hiện tượng xuất hiện “đỉnh kép” của Cu có 

thể là do quá trình hòa tan diễn ra theo 2 bước, Cu bị oxi hóa thành Cu(I) và sau đó thành 

Cu(II) [57]. 

- Từ các kết quả đã nêu trên, dựa vào tiêu chí cần đạt được về độ lặp lại và 

cường độ của tín hiệu hòa tan của Hg cũng như tiết kiệm lượng Au(III) cần dùng, tỷ 

lệ nồng độ CAu(III) = 0,2 mg/L và CCu(II) = 0,05 mg/L được lựa chọn. Đường DP-ASV 

ở tỷ lệ nồng độ này không có hiện tượng “đỉnh kép” của Cu (Hình 3.10.(b)).  
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Hình 3.10. Các đường DP-ASV của dung dịch Hg(II) 5 µg/L ghi lặp lại 

(n=3) trên điện cực AuFE/CP-CNTs (a) và AuFE-Cu/CP-CNTs (b-e) 

ĐKTN: Hg(II) 5 g/L; (a): Au(III) 0,2 mg/L; (b): Au(III) 0,2 : Cu(II) 0,05 (mg/L : mg/L); 

(c): Au(III) 0,2 : Cu(II) 0,1 (mg/L : mg/L); (d): Au(III) 0,2 : Cu(II) 0,2 (mg/L : mg/L); (e): 

Au(III) 0,1 : Cu(II) 0,05 (mg/L : mg/L); Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.4. 

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 (multiwall carbon nanotubes, 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 trong phương pháp phân tích điện hóa nói chung và ASV nói riêng [114].  
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3.2.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và dầu paraffin 

Tỷ lệ vật liệu graphit và dầu paraffin dùng để chế tạo điện cực than nhão ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc định dạng bề mặt của điện cực làm việc cũng như kết quả 

ghi Ip của chất phân tích. Lượng dầu quá nhiều hoặc quá ít đều sẽ gây khó khăn cho 

việc phối trộn cũng như thao tác nhồi vật liệu than nhão và mài nhẵn bề mặt điện cực, 

do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị Ip của Hg. Để đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ 

phối trộn đến Ip của Hg đồng thời xác định được tỷ lệ khối lượng vật liệu graphit và 

dầu paraffin thích hợp, đã tiến hành khảo sát với các tỷ lệ khối lượng bột graphit và 

dầu paraffin lần lượt là 5:5; 6:4; 7:3; 8:2. Kết quả thí nghiệm được trình bày ở Bảng 

3.7, Hình 3.11 và Phụ lục 4. 

Bảng 3.7. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn graphit và dầu paraffin đến Ip của Hg trên 

điện cực AuFE-Cu/CP 

Graphit : Dầu paraffin (w:w) 5:5 6:4 7:3 8:2 

Ip (A) 1,57 1,93 1,78 1,37 

RSD (%, n = 3) 6,2 0,3 2,3 5,9 

ĐKTN: CAuIII:CCuII 0,2:0,05 (mg/L:mg/L); Các ĐKTN như ở Bảng 3.6. 

Áp dụng phương pháp phân tích thống kê ANOVA 1 yếu tố và Kiểm định 

Tukey HSD cho số liệu ở Bảng 3.7 có thể thấy, các tỷ lệ trộn graphit : dầu paraffin 

(w:w) khác nhau có ảnh hưởng đến kết quả ghi Ip của Hg (p < 0,0001). Kết quả ghi 

cường độ dòng đỉnh hòa tan trung bình của Hg ở tỷ lệ graphit : dầu paraffin = 5:5 

khác với tỷ lệ 6:4 hoặc 7:3 (p < 0,05). Kết quả ghi Ip trung bình của Hg ở tỷ lệ graphit 

: dầu paraffin là 6:4 và 7:3 là không khác nhau (p = 0,068). Ngoài ra, kết quả ở Bảng 

3.7 cho thấy tỷ lệ graphit : dầu paraphin là 5:5 và 8:2 cho kết quả tín hiệu hòa tan của 

Hg có độ lặp lại kém, có thể do lượng paraffin nhiều dẫn đến hỗn hợp quá nhão gây 

khó khăn trong quá trình tạo bề mặt điện cực phẳng; Mặt khác, 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. Vì vậy, để thuận lợi cho thao tác nhồi và làm nhẵn bề mặt điện 

cực, chọn tỷ lệ trộn graphit : dầu paraffin là 6:4 cho các thí nghiệm tiếp theo đối với 

loại điện cực AuFE-Cu/CP. Tỷ lệ phối trộn này cũng đã được Sahoo P. K và cộng sự 

công bố năm 2013 [44].   
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Hình 3.11. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn graphit và dầu paraffin đến Ip của Hg 

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.11 là độ lệch chuẩn SD 

ĐKTN: CAu(III):CCu(II) 0,2:0,05 (mg/L:mg/L); Các ĐKTN như ở Bảng 3.6. 

3.2.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và MWCNTs  

 Với mong muốn làm tăng độ nhạy của việc đo tín hiệu Ip của thủy ngân, vật 

liệu graphit để chế tạo điện cực than nhão (AuFE-Cu/CP) đã được biến tính bằng ống 

cacbon nano đa tường (MWCNTs) nhằm tăng diện tích tiếp xúc hay tăng diện tích bề 

mặt hoạt động điện hóa điện cực và do đó tăng được giá trị Ip ghi bằng điện cực biến 

tính này. Điều này đã được khẳng định bằng các thí nghiệm xác định diện tích bề mặt 

hoạt động điện hóa cũng như thí nghiệm khảo sát đặc tính điện hóa của Hg(II) trên 

các loại điện cực khác nhau bằng kỹ thuật CV đã trình bày trong mục 3.1. 

Để đánh giá tỷ lệ graphit và MWCNTs trong điện cực có ảnh hưởng đến tín 

hiệu hòa tan Ip của Hg(II). Tiến hành thí nghiệm 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). Kết quả thí nghiệm được 

trình bày ở Bảng 3.8, Hình 3.12 và Phụ lục 4. 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. Ghi Ip hòa tan của Hg trong dung dịch chứa HClO4 

5.10-3 M, CAu(III) 0,2 mg/L và CCu(II) 0,05 mg/L với các điện cực vừa chế tạo.  
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Bảng 3.8. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và MWCNTs trong vật liệu than nhão đến Ip của Hg 

Graphit : 

MWCNTs (w:w) 
5:5 6:4 7:3 8:2 9:1 

Ip (A) 3,34 3,24 3,23 3,05 2,78 

RSD (%, n = 3) 5,0 3,9 1,1 7,1 2,7 

ĐKTN: Graphit : dầu paraffin = 6 : 4 (w:w); Các ĐKTN khác như Bảng 3.7 

Phân tích thống kê số liệu kết quả thí nghiệm ở Bảng 3.8 cho thấy, các tỷ lệ 

trộn graphit và MWCNTs khác nhau có ảnh hưởng đến Ip của Hg (ANOVA 1, p < 

0,005). Khi hàm lượng của MWCNTs trong hỗn hợp graphit và MWCNTs để chế tạo 

điện cực than nhão tăng thì Ip ghi được cũng tăng. Áp dụng Kiểm định Tukey HSD 

để phân tích tiếp theo nhằm đánh giá chi tiết hơn các giá trị Ip trung bình của Hg ở 

các tỷ lệ phối trộn khác nhau, kết quả cho thấy: Ở các tỷ lệ graphit : MWCNTs là 5:5, 

6:4 và 7:3, giá trị Ip ghi được là không khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p > 

0,05), với Ip = 3,23−3,34 (µA). Nếu tiếp tục giảm lượng MWCNTs trong hỗn hợp, 

tức là ở các tỷ lệ phối trộn graphit : MWCNTs là 7:3 và 8:2, giá trị Ip trung bình của 

Hg là khác nhau (p = 0,019) và có hướng giảm xuống (từ 3,23 giảm về 2,78 µA). Kết 

quả ghi Ip của Hg ở tỷ lệ graphit : MWCNTs = 7:3 (w:w) có độ lặp lại tốt (RSD = 1,1 

%) nên chọn tỷ lệ này cho các nghiên cứu tiếp theo với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs. 

 

Hình 3.12. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và MWCNTs trong vật liệu than nhão đến 

Ip của Hg 

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.12 là độ lệch chuẩn SD 
ĐKTN: Graphit : dầu paraffin = 6 : 4 (w:w); Các ĐKTN khác như Bảng 3.7 
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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 đồng thời xác định được tỷ lệ khối lượng vật liệu 

G-MWCNTs và dầu paraffin thích hợp, 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.  

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn G-MWCNTs và dầu paraffin đến Ip của Hg 

trên điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

G-MWCNTs : dầu paraffin 

(w:w) 
5:5 6:4 7:3 8:2 

Ip (A) 2,67 3,39 3,26 3,10 

RSD (%, n = 3) 5,4 2,7 0,8 5,3 

ĐKTN: Graphit : MWCNTs = 7 : 3 (w:w); Các ĐKTN khác như Bảng 3.8 

Phân tích số liệu kết quả thí nghiệm ở Bảng 3.9 cho thấy, ở các tỷ lệ trộn G-

MWCNTs : dầu paraffin (w:w) khác nhau, kết quả ghi Ip trung bình của Hg là khác 

nhau (ANOVA 1, p < 0,001). Tỷ lệ G-MWCNTs : dầu paraffin (w:w) là 5:5, 6:4 hoặc 

7:3 cho các kết quả Ip trung bình của Hg là khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, 

p = 0,005). Tuy nhiên, ở tỷ lệ trộn G-MWCNTs : dầu paraffin (w:w) = 6:4 và 7:3 cho 

kết quả Ip trung bình của Hg là không khác nhau (p = 0,056). 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 đối với loại điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs.  

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 giai đoạn làm giàu, khi áp vào điện cực một thế đủ âm, Hg(II) sẽ bị khử 

về Hg0 và tạo hỗn hống với Au0 hoặc hỗn hợp Au0+Cu0 trên bề mặt điện cực làm 

việc. Trong quá trình điện phân làm giàu thủy ngân, Au(III) có mặt trong dung dịch 

phân tích cũng sẽ bị khử thành Au0 tích tụ lên bề mặt điện cực, do đó, thế điện phân 

làm giàu có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của lớp màng vàng in-situ hình thành trên 

điện cực cũng như hiệu quả của quá trình làm giàu của Hg. Điều này có thể ảnh hưởng 

đến cường độ dòng đỉnh cũng như độ lặp lại của kết quả ghi Ip của thủy ngân. Để lựa 

chọn thế điện phân làm giàu thích hợp, đã tiến hành ghi Ip của Hg với Edep thay đổi 

từ -600 mV đến -1300 mV trên cả 4 loại điện cực đang khảo sát. Kết quả thí nghiệm 



 

64 
 

được trình bày trên Hình 3.13, Bảng 3.10 và Phụ lục 5. 

Sử dụng công cụ Follow-up ANOVA 1 kết hợp với Kiểm định Tukey HSD để 

xử lý số liệu ở Bảng 3.10 và Phụ lục 6 và 7 có thể thấy: Kết quả trung bình của Ip của 

các điện cực 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. 

- Điện cực AuFE/GC: Giá trị Ip của Hg tăng dần khi thế điện phân âm dần, giá 

trị Ip ghi được là khác nhau ở các thế điện phân khác nhau (ANOVA 1, p < 0,001). So 

sánh cường độ dòng đỉnh hòa tan ghi được ở các thế điện phân -0,7 V và -0,8 V; -0,9 

V và -1,0 V cho thấy các giá trị Ip là không khác nhau có ý nghĩa ứng với từng cặp 

thế Edep đã nêu (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p = 0,976 đến 0,978). Tại Edep là -0,8 V 

và -0,9 V giá trị Ip ghi được là khác nhau (p = 0,041). Tại thế điện phân làm giàu -0,9 

V giá trị Ip ghi được tương đối lớn với độ lặp lại tốt. Trong thực tế khi Edep bằng hoặc 

âm hơn -1,0 V trên bề mặt điện cực AuFE/GC đã bắt đầu xuất hiện nhiều vi bọt khí 

H2, điều này sẽ ảnh hưởng đến cường độ cũng như độ lặp lại của kết quả đo Ip.  

 
Hình 3.13. Ảnh hưởng của thế điện phân làm giàu đến Ip của Hg 

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.13 là độ lệch chuẩn SD 
ĐKTN: Tỷ lệ vật liệu G-MWCNTs : dầu paraffin = 6:4 (w/w); Các ĐKTN khác như ở Bảng 

3.9. 

- Điện cực AuFE-Cu/GC: Khi điện cực được áp thế điện phân làm giàu càng 

âm, kết quả cường độ hòa tan của Hg càng tăng, các giá trị Ip trung bình ghi được ở 
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các thế điện phân làm giàu được khảo sát là khác nhau (p < 0,001). Tại các Edep là -

0,7 V và -0,8 V; -0,8 V và -0,9 V; -0,9 V và -1,0 V ghi được các giá trị Ip là không 

khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p > 0,05). Nếu tiếp tục giảm thế điện phân 

về phía âm dần, Ip ghi được ở Edep -1,0 V và -1,1 V; -1,1 V và -1,2 V là khác nhau có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05) và cường độ dòng đỉnh hòa tan của Hg đạt cực đại tại Edep 

= -1,1 V. Như đã nói ở trên, khi điện phân ở thế quá âm sẽ xuất hiện bọt khí H2 trên 

bề mặt điện cực làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích, nên chọn Edep = -0,9 V cho 

loại điện cực này trong các thí nghiệm khảo sát tiếp theo. 

- Điện cực AuFE-Cu/CP: Ở các thế điện phân làm giàu khác nhau, từ -0,6 V 

đến -1,2 V kết quả ghi Ip trung bình của Hg là khác nhau (ANOVA 1, p < 0,0001). 

Giá trị Ip trung bình tại Edep -0,7 V và -0,8 V là không khác nhau (p = 0,809). Tuy 

nhiên, cường độ dòng đỉnh hòa tan ghi được ở các Edep -0,8 V và -0,9 V; -0,9 V và -

1,0 V cho thấy các giá trị Ip là khác nhau có ý nghĩa thống kê với từng cặp thế Edep đã 

nêu (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p < 0,01). Giá trị Ip đạt cực đại tại Edep là -0,9 V.  

- Điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs: Trong khoảng thế điện phân làm giàu được 

khảo sát là từ -0,6 V đến -1,2 V giá trị Ip trung bình ghi được ở các Edep khác nhau là 

khác nhau (p < 0,0001). Áp dụng Kiểm định Tukey HSD để phân tích tiếp theo nhằm 

đánh giá chi tiết hơn các giá trị Ip trung bình của Hg ở các Edep khác nhau, kết quả cho 

thấy: Tại Edep là -0,7 V và -0,8 V; -0,8 V và -0,9 V; -0,9 V và -1,0 V cường độ dòng 

đỉnh hòa tan ghi được là khác nhau (p < 0,0001) và giá trị Ip đạt cực tại Edep = -0,9 V.  

Bảng 3.10. Ảnh hưởng của thế điện phân làm giàu đến Ip của Hg 

Edep (mV) -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200 

AuFE/GC 
Ip (µA) 1,74 2,12 2,16 2,83 2,99 3,23 3,01 

RSD (%) 5,8 6,3 2,0 0,4 8,20 11,0 12,4 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 2,23 2,64 2,82 2,95 3,07 3,28 3,06 

RSD (%) 3,8 1,9 1,6 2,4 0,8 2,7 0,7 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 2,44 2,91 3,00 3,27 2,73 2,02 1,67 

RSD (%) 3,6 1,0 2,2 0,5 1,3 7,3 5,7 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Ip (µA) 2,59 3,22 3,56 3,96 3,39 2,93 2,58 

RSD (%) 1,3 1,5 1,9 0,7 3,0 0,5 4,3 

Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3);  

ĐKTN: Tỷ lệ vật liệu G-MWCNTs : dầu paraffin = 6:4 (w/w); Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.9. 
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Vì vậy, thế điện phân làm giàu -0,9 V cho 4 loại điện cực đang khảo sát bao 

gồm AuFE/GC, AuFE-Cu/CP; AuFE-Cu/CP-CNTs và AuFE-Cu/GC được chọn để 

khảo sát các điều kiện nghiên cứu tiếp theo.  

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

Cường độ dòng đỉnh hòa tan phụ thuộc nhiều vào thời gian điện phân làm giàu, 

thông thường Ip tăng tuyến tính với tdep. Tuy vậy, khi tăng tdep quá lớn, bề mặt điện 

cực có xu thế bão hòa chất phân tích, lúc này Ip tăng không đáng kể hoặc giảm nhẹ 

và độ lặp lại của Ip cũng không ổn định.  

Để xác định được thời gian điện phân làm giàu thích hợp đã tiến hành ghi Ip ở 

các tdep tăng dần đối với 4 loại điện cực đang khảo sát. Kết quả thí nghiệm được trình 

bày ở Hình 3.14, Bảng 3.11 và Phụ lục 8. 

- Đối với điện cực AuFE/GC: Khi tăng tdep từ 210 s đến 330 s, giá trị Ip của Hg 

tăng dần (từ 2,93 µA đến 3,54 µA) và khác nhau có ý nghĩa thống kê (ANOVA 1, p 

< 0,001 - Phụ lục 9). Tại các tdep là 210 s và 240 s; 270 s và 300 s cường độ dòng đỉnh 

hòa tan ghi được là không khác nhau (p > 0,05), tuy nhiên cường độ dòng đỉnh ở thời 

gian 270 s và 300 s cao hơn ở thời gian 210 s và 240 s. Ở tdep 240 s và 270 s giá trị Ip 

trung bình ghi được là khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p = 0,033). Khi tdep 

là 270 s, giá trị Ip đã khá lớn và độ lặp lại của kết quả ghi Ip tốt hơn so với các kết quả 

thu được ở các thời gian làm giàu khác đã khảo sát. Đồng thời để rút ngắn thời gian 

phân tích chọn tdep là 270 s cho loại điện cực AuFE/GC. 

- Đối với điện cực AuFE-Cu/GC: Giá trị Ip ghi được ở các thời gian điện phân 

làm giàu từ 210 s đến 350 s là khác nhau có ý nghĩa thống kê (ANOVA 1, p < 0,0001 – 

Phụ lục 10). Cường độ dòng đỉnh hòa tan ghi được ở tdep = 250 s và 270 s là không 

khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p = 0,809). Ở tdep = 270 s và tdep = 290 s giá 

trị Ip ghi được là khác nhau (p = 0,025). Cường độ dòng đỉnh hòa tan của Hg ở cặp tdep 

250 s và 270 s cao hơn khi điện phân làm giàu ở thời gian 290 s. Nếu tiếp tục tăng 

thời gian điện phân làm giàu, tdep ≥ 290 s giá trị Ip và độ lặp lại giảm, điều này có thể 

do đã xảy ra hiện tượng tích tụ bão hòa trên bề mặt điện cực như đã nói trên. Nhằm 

tiết kiệm thời gian phân tích chọn tdep là 250 s cho loại điện cực này để khảo sát các 

thí nghiệm tiếp theo.  
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Hình 3.14. Ảnh hưởng của thời gian điện phân làm giàu đến Ip của Hg  
Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.14 là độ lệch chuẩn SD 

ĐKTN: Edep -0,9 V; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.10. 

- Đối với điện cực AuFE-Cu/CP: Khi tăng dần tdep từ 160 đến 220 s kết quả Ip 

ghi được tăng dần và các giá trị Ip ở các tdep khác nhau là khác nhau (ANOVA 1, p < 

0,0001 – Phụ lục 11). Tại tdep là 170 s và 180 s; 180 s và 200 s; 190 s và 200 s các giá 

trị Ip ghi được là khác nhau (p < 0,001). Tuy nhiên, tdep = 180 s và 190 s; 200 s và 210 

s giá trị Ip trung bình ghi được là không khác nhau (p = 0,271) và cường độ dòng đỉnh 

ghi được ở 2 cặp tdep đã nêu chênh lệch nhau không nhiều. Để rút ngắn thời gian phân 

tích chọn tdep = 180 s cho các thí nghiệm tiếp theo của loại điện cực này.  

- Với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs: Trong khoảng thời gian khảo sát, khi tăng 

tdep từ 110 s đến 180 s, giá trị Ip của Hg tăng dần và khác nhau ứng với từng thời gian 

điện phân làm giàu (p < 0,0001 – Phụ lục 12). Khi tdep = 150 s giá trị Ip ghi được khá 

lớn và độ lặp lại tốt, nên chọn thời gian điện phân của loại điện cực này cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 
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- Để ghi được những giá trị Ip của thủy ngân gần tương đương với nhau, so với 

điện cực CP và CP-CNTs thời gian điện phân làm giàu của điện cực GC phải dài hơn 

khoảng 1,5 lần (270 s so với 170 s hoặc 180 s), nồng độ Au(III) cần thêm vào dung 

dịch phân tích cũng cao hơn 2,5 lần (0,5 mg/L so với 0,2 mg/L). Điều này một lần 

nữa cho thấy sự phù hợp giữa sự gia tăng diện tích bề mặt hoạt động điện hóa từ điện 

cực nền GC sang CP và CP-CNTs như đã trình bày trong mục 3.1 với sự gia tăng độ 

nhạy khi ghi Ip của thủy ngân trên các loại điện cực này. 

Thời gian điện phân làm giàu thích hợp cho nồng độ Hg(II) trong bình điện 

phân là 5 µg/L đã được lựa chọn 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. 

Bảng 3.11. Ảnh hưởng của thời gian điện phân làm giàu đến Ip của Hg 

tdep (s) 210 240 270 300 330 360   

AuFE/GC 
Ip (µA) 2,93 2,91 3,2 3,41 3,55 3,35   

RSD (%) 1,6 0,6 1,4 1,7 1,0 6,6   

tdep (s) 210 230 250 270 290 310 330 350 

Au-CuFE/GC 
Ip (A) 2,23 2,06 3,73 3,59 3,24 2,69 2,08 2,04 

RSD (%) 11,1 1,6 3,0 2,7 3,1 2,2 1,5 3,2 

tdep (s) 160 170 180 190 200 210 220  

Au-CuFE/CP 
Ip (A) 3,54 3,68 3,82 3,90 4,02 4,00 4,01  

RSD (%) 1,1 1,7 0,3 1,6 1,0 0,1 0,5  

tdep (s) 110 120 130 140 150 160 170 180 

Au-CuFE/CP-

CNTs 

Ip (µA) 2,33 2,58 2,83 3,08 3,34 3,76 3,93 4,14 

RSD (%) 1,6 0,4 1,4 0,2 0,5 1,2 1,0 0,6 

Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Edep -0,9 V; Các 

ĐKTN khác như ở Bảng 3.10. 

3.2.5. Ảnh hưởng của thế và thời gian làm sạch  

3.2.5.1. Ảnh hưởng của thế làm sạch (Eclean)  

Thông thường, khi kết thúc quá trình hòa tan, trước khi tiếp tục một chu kỳ đo 

lặp lại khác cần làm sạch bề mặt điện cực bằng cách áp một thế dương hơn thế hòa 

tan của chất phân tích (được gọi là thế làm sạch) để hòa tan hết chất phân tích cũng 

như một số tạp chất khác có thể đã tập trung trên bề mặt điện cực trong giai đoạn làm 

giàu. Tiến hành khảo sát Eclean trong khoảng thế từ 0,5 V đến 1,1 V. Kết quả thí 
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nghiệm được trình bày ở Hình 3.15, Bảng 3.12 và Phụ lục 13. 

Áp dụng phân tích thống kê cho các số liệu phân tích trình bày ở Bảng 3.12 và 

Phụ lục 13 có thể thấy: Các thế làm sạch khác nhau cho kết quả cường độ dòng đỉnh 

hòa tan của thủy ngân khác nhau trên các điện cực khác nhau đang khảo sát (ANOVA 

2, p = 0,003).  

- Kết quả thu được trên 3 điện cực AuFE/GC, AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-

CNTs tương tự nhau, khoảng thế làm sạch từ 0,5 V đến 0,9 V cho giá trị Ip tăng dần, 

sau đó giảm dần khi thế làm sạch lớn hơn 0,9 V.  

- Với điện cực AuFE-Cu/GC: Trong khoảng thế làm sạch từ 0,5 V đến 0,8 V, 

giá trị Ip của Hg ghi được tại các Eclean khác nhau chênh lệch không nhiều. Nếu tiếp 

tục tăng Eclean lớn hơn 0,8 V kết quả Ip ghi được giảm dần.  

 

Hình 3.15. Ảnh hưởng của thế làm sạch đến Ip của Hg 

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.15 là độ lệch chuẩn SD 
ĐKTN: tdep 270 s; 250 s; 180 s và 150 s tương ứng AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP 

và AuFE-Cu/CP-CNTs; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.11. 

- Đối với điện cực AuFE/GC: Ở các thế làm sạch khác nhau, kết quả ghi cường 

độ dòng đỉnh hòa tan là khác nhau (p < 0,001 – Phụ lục 14), giá trị Ip tăng sau đó 

giảm dần. Giá trị Ip trung bình ghi được ở các thế làm sạch 0,8 V và 0,9 V lớn hơn 

đáng kể các giá trị Ip ứng với thế làm sạch 0,6 V, 0,7 V và 1,0 V. Vì vậy, đối với điện 

cực AuFE/GC có thể chọn thế làm sạch từ 0,8 V đến 0,9 V để đạt được giá trị Ip lớn 

với độ lặp lại tốt.  

500 600 700 800 900 1000 1100

0

1

2

3

4

5

I p
 (


A
)

Eclean (mV)

 AuFE/GC

 AuFE-Cu/GC

 AuFE-Cu/CP

 AuFE-Cu/CP-CNTs



 

70 
 

- Đối với điện cực AuFE-Cu/GC: Khi tăng dần thế làm sạch từ 0,5 V đến 1,1 V, 

các giá trị Ip ghi được là khác nhau (p < 0,0001 – Phụ lục 15). Tiếp tục áp dụng công 

cụ thống kê Follow-up ANOVA 1 kết hợp Kiểm định Tukey HSD cho số liệu ở Bảng 

3.12: Tại thế điện phân làm sạch 0,6 V và 0,7 V cho thấy các giá trị Ip ghi được là 

không khác nhau (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p = 0,973). So sánh cường độ dòng 

đỉnh hòa tan trung bình ghi được ở Eclean = 0,7 V và 0,8 V; 0,8 V và 0,9 V giá trị Ip 

ghi được là khác nhau ứng với từng cặp thế Eclean đã nêu (p < 0,05), cường độ dòng 

đỉnh hòa tan đạt cực đại tại Eclean là 0,8 V.  

- Đối với điện cực AuFE-Cu/CP: Trong khoảng thế làm sạch được khảo sát, kết 

quả Ip ghi được là khác nhau tại các Eclean khác nhau (p < 0,0001 – Phụ lục 16). Khi áp 

thế làm sạch bằng 0,7 V và 0,8 V; 0,8 V và 0,9 V, giá trị Ip trung bình ghi được ở các 

cặp Eclean đã nêu là khác nhau có ý nghĩa thống kê (F-ANOVA 1 & Tukey HSD, p < 

0,05). Tại Eclean là 0,8 V cường độ hòa tan ghi được đảm bảo và độ lặp lại tốt. 

- Đối với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs: Giá trị Ip trung bình ghi được là khác 

nhau ở các thế làm sạch khác nhau (p < 0,0001 – Phụ lục 17). So sánh cường độ dòng 

đỉnh hòa tan tại các Eclean 0,6 V và 0,7 V; 0,9 V và 1,0 V, giá trị Ip ghi được tại các 

cặp thế đã nêu là không khác nhau (p > 0,05). Tuy nhiên, ở Eclean 0,7 V và 0,8 V; 0,8 

V và 0,9 V các giá trị Ip ghi được là khác nhau (p < 0,05). Tại Eclean = 0,8 V cường độ 

dòng đỉnh hòa tan đạt cực đại và có độ lặp lại tốt. 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của thế làm sạch đến Ip của Hg 

Eclean (mV) 500 600 700 800 900 1000 1100 

AuFE/GC 
Ip (µA) 2,31 3,07 3,05 3,37 3,33 2,86 2,29 

RSD (%) 3.5 3,9 3,0 0,3 0,8 4,4 6,5 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 2,01 1,89 1,85 2,03 1,41 1,33 0,57 

RSD (%) 3,8 1,7 0,3 0,5 2,3 3,1 5,3 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 3,31 3,38 3,59 4,03 4,48 3,55 2,78 

RSD (%) 6,6 3,3 0,4 0,4 3,9 4,4 8,5 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Ip (µA) 3,52 3,65 3,8 4,22 3,83 3,8 3,56 

RSD (%) 5,6 2,9 1,2 1,0 2,1 2,6 4,7 

Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); tdep 270 s; 250 s; 

180 s và 150 s tương ứng AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs; 

Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.11. 
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Các kết quả thí nghiệm đã trình bày ở trên cho thấy để thu được Ip có giá trị 

lớn với độ lặp lại tốt cho cả 4 loại điện cực, cần chọn thế làm sạch Eclean = 0,8 V cho 

cả 4 loại điện cực đang khảo sát để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo. 

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

Ngoài Eclean, thời gian làm sạch tclean cũng đóng một vai trò quan trọng đến hiệu 

quả của quá trình này. Để khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn được tclean thích hợp cho 

các loại điện cực đang nghiên cứu, các thí nghiệm ghi Ip của Hg với các thời gian làm 

sạch điện cực tăng dần từ 0 s đến 60 s đã được thực hiện. Kết quả thí nghiệm được 

trình bày ở Bảng 3.13, Hình 3.16 và Phụ lục 18. 

Kết quả áp dụng công cụ phân tích thống kê cho số liệu ở Bảng 3.13 cho thấy: 

Cường độ dòng đỉnh hòa tan của Hg ghi được trên 4 loại điện cực khảo sát ở các thời 

gian làm sạch khác nhau là khác nhau đáng kể (p = 0,001).  

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của thời gian làm sạch đến Ip của Hg 

tclean (mV) 0 10 20 30 40 50 60 

AuFE/GC 
Ip (µA) 1,83 2,39 2,63 2,83 3,12 3,46 2,78 

RSD (%) 9,4 3,0 1,7 0,4 0,9 2,5 3,6 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 1,99 2,20 2,19 2,26 2,21 2,10 2,01 

RSD (%) 8,6 0,7 1,4 0,3 2,5 1,5 1,7 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 2,33 2,85 2,98 2,61 2,50 2,51 2,32 

RSD (%) 7,1 0,2 1,0 0,4 2,7 3,2 1,8 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Ip (µA) 2,75 3,14 3,18 3,4 3,46 3,48 3,68 

RSD (%) 8,1 4,1 2,5 0,5 1,9 1,8 2,0 

Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Eclean 800 mV; 

Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.12. 

Khi không làm sạch điện cực (tclean = 0) độ lặp lại của giá trị Ip không tốt (RSD 

≥ 7,1 %). Khi áp thế làm sạch điện cực 10 s, giá trị Ip trung bình ghi được tăng một 

cách rõ rệt so với khi không làm sạch điện cực, đồng thời độ lặp lại của Ip cũng được 

cải thiện một cách đáng kể đối với cả 4 loại điện cực đang khảo sát.  

Nhìn chung, khi tăng thời gian làm sạch điện cực 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 thời gian làm sạch từ 30 s đến 60 s 

là không khác nhau có ý nghĩa thống kê (ANOVA 2, p > 0,05). Khi có làm sạch điện 
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cực, độ lặp lại của kết quả ghi Ip luôn tốt hơn khi không làm sạch (Bảng 3.13). Điều 

này chứng tỏ việc làm sạch điện cực trước mỗi phép đo là cần thiết và khoảng thời 

gian làm sạch phù hợp cho 4 loại điện cực đang khảo sát là 3060 s. Để rút ngắn thời 

gian phân tích và đồng thời đảm bảo bề mặt điện cực đã được làm sạch chọn sử dụng 

tclean là 30 s cho cả 4 loại điện cực đang khảo sát cho các nghiên cứu tiếp theo.  

 

Hình 3.16. Ảnh hưởng của thời gian làm sạch đến Ip của Hg 

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.16 là độ lệch chuẩn SD  

ĐKTN: Eclean 800 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.12. 

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

Thông thường trong quá trình điện phân làm giàu, dung dịch thường được 

khuấy trộn. Trên thiết bị Metrohm 797 VA, việc khuấy dung dịch trong quá trình điện 

phân sử dụng điện cực rắn được thực hiện bằng cách quay điện cực. Quay điện cực 

là biện pháp có thể giúp cải thiện được giới hạn phát hiện, vì nó làm gia tăng được 

dòng vận chuyển chất phân tích từ phần dung dịch bên ngoài đến bề mặt điện cực, do 

đó sẽ tác động đến quá trình điện phân làm giàu và độ lớn của cường độ dòng đỉnh 

hòa tan của Hg [101].  

Theo phương trình Levich, đối với hệ oxi hóa khử thuận nghịch trên điện cực 

đĩa quay, Ip tỷ lệ thuận căn bậc 2 của tốc độ quay điện cực. Khi Ip không tỷ lệ tuyến 

tính với 1/2 thì có thể quá trình động học của phản ứng điện cực đang bị hạn chế 

[139]. 
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𝐼𝑝 = 0,62. 𝑛. 𝐹. 𝐴. 𝐷
2

3. 𝜔
1

2. 𝜈
−1

6 . 𝐶   (3.3) 

Trong đó:  n: Số electron trao đổi; 

  F: Hằng số Faraday; 

  A: Diện tích bề mặt điện cực (cm2); 

  D: Hệ số khuếch tán (cm2/s); 

  ω: Tốc độ quay điện cực (rad/s); 

  ν: Độ nhớt động học (cm2/s); 

  C: Nồng độ chất phân tích (M). 

Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực (ω) từ 800 rpm đến 

2400 rpm. Kết quả khảo sát trình bày ở Bảng 3.14 và Phụ lục 19.  

Bảng 3.14. Kết quả ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực đến Ip của Hg 

ω (rpm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

AuFE/GC 
Ip (µA) 1,43 1,51 1,68 1,92 2,13 2,15 2,23 2,28 2,39 

RSD (%) 8,4 1,8 1,4 1,1 1,5 1,5 0,6 1,0 0,4 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 1,58 1,72 1,95 2,03 2,28 2,46 2,57 2,65 2,71 

RSD (%) 2,9 0,7 1,4 1,3 1,8 0,8 0,2 0,6 0,9 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 1,82 2,03 2,41 2,59 2,75 2,82 3,01 3,04 3,01 

RSD (%) 7,6 4,1 2,8 2,8 1,8 1,2 1,4 2,6 3,0 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Ip (µA) 1,93 2,12 2,36 2,47 2,71 2,97 3,13 3,24 3,29 

RSD (%) 3,7 1,8 1,1 1,4 2,9 0,8 1,8 1,3 2,0 

Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); tclean 30 s; Các 

ĐKTN khác như ở Bảng 3.13. 

Dựa vào số liệu ở Bảng 3.14, sử dụng công cụ Fitting của phần mềm Origin 

Pro 2021 để xác định tương quan của biến ω và Ip theo dạng hàm Ip = K.ω. Kết quả 

xác định các hàm tương quan (với Ip và ω có thứ nguyên tương ứng là A và rpm) 

được trình bày trong Bảng 3.15. Các tương quan xác định được này là khá chặt chẽ 

và có ý nghĩa thống kê với R2 lớn và p ≪ 0,05. 
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Bảng 3.15. Các thông số liên quan của tương quan dạng Ip = K.ω với các loại điện 

cực khảo sát 

Điện cực K   R2 p 

AuFE/GC 0,055  0,49 0,9644  2,94.10-11 

AuFE-Cu/GC 0,048 0,52 0,9863 1,43.10-12 

AuFE-Cu/CP 0,094 0,45 0,9430 1,09.10-10 

AuFE-Cu/CP-CNTs 0,06 0,52 0,9885 7,28.10-13 

Kết quả xác định giá trị , R2 và p đã trình bày trong Bảng 3.15 cho thấy các 

số liệu thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay cực đến cường độ dòng đỉnh 

hòa tan trình bày trong Bảng 3.14 là khá phù hợp với lý thuyết; Giá trị Ip tỷ lệ thuận 

với ω, trong đó  biến động trong khoảng 0,45 đến 0,52, rất gần với giá trị 0,5 chỉ 

ra trong phương trình (3.3). Điều này cho thấy hệ oxi hóa khử HgII/Hg0 trên các loại 

điện cực đang khảo sát là hệ thuận nghịch và không bị hạn chế về mặt động học. Đây 

là một trong những yếu tố thuận lợi để nghiên cứu phát triển phương pháp von-ampe 

để định lượng Hg trên các loại điện cực này.  

Khi tăng tốc độ quay cực từ 800 rpm đến 1600 rpm, giá trị Ip tăng rõ rệt. Cường 

độ dòng đỉnh hòa tan 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 ghi được 

ở các ω khác nhau thay đổi không đáng kể, giá trị Ip gần như không phụ thuộc vào 

tốc độ quay điện cực, kết quả được trình bày ở Hình 3.17.  
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Hình 3.17. Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực đến Ip của Hg  

Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.17 là độ lệch chuẩn SD  
ĐKTN: tclean 30 s; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.13. 

Trong thực tế khi tốc độ quay ω lớn hơn 2000 rpm thì 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. Vì vậy, tốc độ quay điện cực 

là 2000 rpm được lựa chọn cho cả 4 loại điện cực đang khảo sát để tiến hành các thí 

nghiệm tiếp theo.  

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

Trong phương pháp DP-ASV, ngoài các yếu tố như thế điện phân làm giàu, 

thời gian điện phân làm giàu, biên độ xung (Eampl) và tốc độ quét thế (v) trong giai 

đoạn hòa tan cũng có ảnh hưởng mạnh đến độ lớn dòng đỉnh hòa tan.  

3.2.7.1. Ảnh hưởng của biên độ xung (Eampl)  

Biên độ xung là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tín hiệu hòa tan 

của chất phân tích và bề rộng của đỉnh hòa tan. Do đó, việc chọn biên độ xung thích 

hợp sẽ quyết định đến khả năng phân tích của phương pháp. Tiến hành khảo sát ghi 

Ip của Hg khi Eampl tăng dần từ 25 mV đến 250 mV, kết quả thí nghiệm được trình 

bày ở Bảng 3.16, Hình 3.18 và Phụ lục 20.  

Theo lý thuyết, Ip tỷ lệ tuyến tính với biên độ xung [65] :  

𝐼𝑝 =
𝑛2.𝐹2

4.𝑅.𝑇
. 𝐴. 𝐶𝑎. 𝛥𝐸𝐴. √

𝐷

𝜋.𝑡𝑝
   (3.4) 

Trong đó:  Ip: Cường độ dòng đỉnh hòa tan; 
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  n: Số eletron trao đổi; 

  F: Hằng số Faraday; 

  R: Hằng số khí lý tưởng (L.atm.mol-1.K-1); 

  T: Nhiệt độ tuyệt đối (K); 

  A: Diện tích bề mặt điện cực (cm2); 

  Ca: Nồng độ chất phân tích (M); 

  ΔEA: Biên độ xung (mV) (trong luận án này viết tắt là Eampl); 

  D: Hệ số khuếch tán chất phân tích (cm2/s); 

  tp: Bề rộng xung (ms). 

Trong thực tế quan hệ tuyến tính giữa Ip và Eampl chỉ đúng trong một khoảng 

giá trị Eampl xác định đối với mỗi loại điện cực cụ thể khác nhau. Đối với điện cực 

AuFE/GC: Ip tuyến tính với Eampl trong khoảng từ 25 mV đến 250 mV (R2 = 0,9763, 

p = 8,75.10-8); AuFE-Cu/GC, trong khoảng 25150 mV (R2 = 0,9705, p = 3,3.10-4); 

AuFE-Cu/CP, trong khoảng 25125 mV (R2 = 0,9618, p = 3,21.10-3); AuFE-Cu/CP-

CNTs, trong khoảng 25100 mV (R2 = 0,9448, p = 2,8.10-2). Khi nghiên cứu tín hiệu 

cực phổ xung vi phân trên điện cực giọt thủy ngân, Parry [112] nhận thấy rằng đối 

với một hệ oxi hóa khử thuận nghịch, Ip chỉ phụ thuộc tuyến tính vào biên độ xung 

khi giá trị biên độ xung trong khoảng 40 đến 50 mV. Không thể dùng phát hiện này 

của Parry để giải thích một cách rõ ràng các sai lệch trong tương quan tuyến tính giữa 

Ip và E khi tăng E quá cao, trong các thí nghiệm của luận án này, do có sự khác 

nhau về phương pháp đo và loại điện cực. Nhưng đây cũng là một vấn đề lý thuyết 

thú vị cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm đối với các kiểu điện cực đĩa trong 

phương pháp von-ampe xung vi phân cũng như von-ampe sóng vuông. 

Mặt khác, Parry [112] và Y. Song [147] cũng nhận thấy rằng, tăng biên độ 

xung quá lớn sẽ làm giảm độ phân giải của đỉnh hòa tan, chân đỉnh doãn rộng (nửa 

độ rộng đỉnh hòa tan tăng) làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích và tăng khả năng cản 

trở của các tạp chất có đỉnh hòa tan gần với đỉnh hòa tan của chất cần phân tích. Điều 

này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả thí nghiệm của luận án này biểu diễn ở Hình 

3.18, đỉnh hòa tan của Hg doãn rộng dần khi tăng biên độ xung từ 50 mV đến 200 mV.  
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Bảng 3.16. Kết quả ảnh hưởng của biên độ xung đến Ip của Hg 

Eampl (mV) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

AuFE/GC 
Ip (µA) 2,29 3,01 3,26 3,89 3,96 4,58 4,63 5,25 5,29 5,71 

RSD (%) 0,5 2,4 1,4 0,8 2,4 2,1 0,6 1,1 0,4 1,2 

AuFE-

Cu/GC 

Ip (A) 0,99 2,24 3,33 4,25 4,94 5,34 5,55 5,58 5,55 5,05 

RSD (%) 4,2 1,6 0,6 1,2 1,4 0,8 0,7 0,7 0,6 2,3 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 1,4 2,04 2,33 2,93 3,05 3,16 3,58 3,47 2,36 2,22 

RSD (%) 5,8 1,7 1,6 3,0 2,8 3,1 3,1 1,3 1,9 1,7 

AuFE-

Cu/CP-CNTs 

Ip (µA) 1,51 2,36 3,47 3,68 3,8 3,87 3,46 3,41 3,32 3,06 

RSD (%) 2,3 2,6 2,1 2,0 2,3 1,9 1,7 2,1 1,1 2,6 

ĐKTN: Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); ω 2000 

rpm; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.15. 

Ngoài ra, khi nghiên cứu ảnh hưởng của biên độ xung đến thế đỉnh hòa tan, 

Parry và cộng sự [112] cũng xác định được mối quan hệ giữa các đại lượng Epeak (thế 

đỉnh), E1/2 (thế bán sóng), ΔE (biên độ xung) tuân theo phương trình sau: 

𝐸𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐸1/2 −
∆𝐸

2
   (3.5) 

Vì vậy, khi tăng biên độ xung, thế đỉnh sẽ dịch chuyển dần về phía âm. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi cũng hoàn toàn phù hợp với kết luận này của nhóm tác 

giả đã nêu. Mặc dù mức độ dịch chuyển của thế đỉnh trong thí nghiệm này của luận 

án không hoàn toàn trùng khớp với phương trình 3.5, nhưng vẫn có thể quan sát thấy 

rõ xu hướng dịch chuyển dần về phía thế âm của các đỉnh hòa tan khi tăng dần biên 

độ xung đối với tất cả 4 loại điện cực đang khảo sát. 

Khi tăng biên độ xung từ 25 mV đến 255 mV, giá trị Ip tăng dần. Nhìn chung 

với cả 4 loại điện cực đang khảo sát, trong khoảng Eampl từ 100 mV đến 150 mV, Ip 

của Hg tăng chậm, hoặc thay đổi không đáng kể. Nếu tiếp tục tăng Eampl ≥ 150 mV, 

đỉnh hòa tan của Hg có xu hướng sự dịch chuyển dần về phía thế âm đồng thời chân 

peak doãn rộng như đã trình bày ở trên; Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ghi Ip của 

Hg, đặc biệt với trường hợp sử dụng điện cực màng vàng khi có mặt Cu(II) như trong 

nghiên cứu này, do lúc này 2 đỉnh hòa tan của Hg và Cu sẽ tiến đến gần nhau hơn, 

làm sai lệch kết quả ghi Ip của Hg. Với các lý do đã nêu trên, chọn Eampl = 100 mV để 

tiến hành các khảo sát tiếp theo đối với 4 loại điện cực đang khảo sát. 
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Hình 3.18. Ảnh hưởng của biên độ xung đến Ip của Hg  

ĐKTN: ω 2000 rpm; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.15. 

3.2.7.2. Ảnh hưởng của tốc độ quét thế (v)  

Tốc độ quét thế phụ thuộc vào thời gian mỗi bước thế (tstep) và bước thế theo 

phương trình:  = Estep/tstep. Để khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quét thế đến cường độ 

dòng đỉnh hòa tan của thủy ngân, tiến hành ghi Ip của dung dịch phân tích chứa Hg(II) 

5 µg/L, khi tăng tốc độ quét từ 5 mV/s đến 40 mV/s. Để biến đổi tốc độ quét thế từ 

540 mV/s, giữ cố định tstep = 0,4 s và thay đổi Estep từ 2 mV đến 16 mV, kết quả thí 

nghiệm được trình bày ở Bảng 3.17, Hình 3.19 và Phụ lục 21, 22, 23, 24 và 25. 

Xu hướng chung đối với 4 loại điện cực đang khảo sát: Khi tăng dần tốc độ 

quét thế từ 5 mV/s đến 25 mV/s, thì giá trị Ip của Hg tăng dần. Xu hướng tăng cường 

độ dòng đỉnh khi tăng tốc độ quét thế được tìm thấy trong rất nhiều công bố về nghiên 
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cứu phát triển phương pháp von-ampe hòa tan. Tuy vậy, chúng tôi chưa tìm thấy một 

nghiên cứu nào công bố chi tiết về mối quan hệ Ip- đối với phương pháp DP-ASV 

sử dụng điện cực màng vàng. Theo [65], đối với phương pháp von-ampe hòa tan sử 

dụng điện cực màng thủy ngân, Ip và tốc độ quét thế có liên quan thông qua phương 

trình 3.6: 

Ip = k.n2.AF.ν.tacc.CMe°(Hg)  (3.6) 

Trong đó: 

 - Ip: Dòng đỉnh (µA); 

 - k: Hằng số; 

 - n: Số điện tử nhận hoặc nhường của phản ứng oxi hóa khử chất phân tích; 

 - AF: Diện tích bề mặt màng thủy ngân (cm2); 

 - ν: Tốc độ quét thế (V/s); 

 - tacc: Thời gian điện phân làm giàu (s) (trong luận án này viết tắt là tdep); 

 - CMe°(Hg): Nồng độ của chất phân tích tích tụ trên bề mặt điện cực màng thủy ngân (M). 

Bảng 3.17. Ảnh hưởng của tốc độ quét thế đến Ip của Hg 

 (mV/s) 5 10 15 20 25 30 35 40 

AuFE/GC 
Ip (µA) 3,33 3,53 4,12 4,30 4,1 4,07 3,64 3,47 

RSD (%) 2,2 2,4 0,7 4,3 1,0 3,2 2,3 2,1 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 3,16 3,30 3,57 4,34 4,91 5,03 4,70 3,59 

RSD (%) 3,5 2,8 5,1 1,8 6,1 1,4 3,4 1,2 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 4,86 5,03 5,18 5,45 5,13 4,97 4,7 4,12 

RSD (%) 2,3 1,6 1,6 0,9 1,1 1,2 0,6 5,9 

AuFE-

Cu/CP-CNTs 

Ip (µA) 4,82 5,45 6,95 7,13 7,53 8,29 8,12 7,62 

RSD (%) 0,8 3,2 1,4 1,2 0,8 0,4 2,7 6,0 

ĐKTN: Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Eampl 100 

mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.16. 

Điều đáng chú ý là sau khi tăng gần như tỷ lệ thuận với tốc độ quét thế , cường 

độ dòng đỉnh hòa tan đạt cực đại và thay đổi không đáng kể, hoặc có xu hướng giảm 

trong khoảng  từ 25 mV/s đến 40 mV/s. 

Xu hướng biến đổi của Ip của thủy ngân theo  trên các loại điện cực đang khảo 

sát là chưa thể giải thích được.  
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Sử dụng công cụ thống kê F-ANOVA 1 yếu tố kết hợp với Kiểm định Tukey 

HSD để kiểm tra các số liệu Ip lân cận với giá trị Ip cực đại đối với từng loại điện cực 

khảo sát có thể thấy, với tốc độ quét thế  = 25 mV/s, Ip ghi được trên các loại điện 

cực này đều cho giá trị tốt nhất. Chọn tốc độ quét thế này để thực hiện các thí nghiệm 

tiếp sau. 

 

Hình 3.19. Ảnh hưởng của tốc độ quét thế đến Ip của Hg 

 Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.19 là độ lệch chuẩn SD 

ĐKTN: Eampl 100 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.16. 

3.2.8. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp  

Độ tin cậy của phương pháp DP-ASV để 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. Các nghiên cứu này được thực 

hiện trên máy phân tích điện hóa 797 VA Computrace (Metrohm, Thụy Sỹ), ở các 

điều kiện thí nghiệm thích hợp đã lựa chọn cụ thể như sau:  
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Bảng 3.18. Các điều kiện thí nghiệm thích hợp để xác định Hg(II) bằng phương 

pháp DP-ASV trên 4 loại điện cực đang khảo sát 

Các thông số AuFE/GC AuFECu/GC AuFE-Cu/CP AuFE-Cu/CP-

CNTs 

Edep (V) -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

tdep (s) 270 250 180 150 

 (rpm) 2000 2000 2000 2000 

Eclean (V) 0,8 0,8 0,8 0,8 

tclean (s) 30 30 30 30 

Erange (V) -0,2–0,8 -0,2–0,8 -0,2–0,8 -0,2–0,8 

tequal (s) 5 5 5 5 

tpurge (s) 10 10 10 10 

Eampl (mV) 100 100 100 100 

tstep (s) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Estep (mV) 10 10 10 10 

tpulse (s) 0,04 0,04 0,04 0,04 

CHClO4 (M) 5.10-3 5.10-3 5.10-3 5.10-3 

CAu(III) : CCu(II)
 

(mg/L) 

0,5 : 0 0,2 : 0,05 0,2 : 0,05 0,2 : 0,05 

V dd phân tích 

(mL) 

10 10 10 10 

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 (các ĐKTN thích hợp được tổng hợp ở Bảng 3.18).  

Kết quả ở Bảng 3.19, Hình 3.20 và Phụ lục 26 cho thấy, độ lặp lại của Ip ghi 

trên 4 loại điện cực đang khảo sát rất tốt sau 20 lần đo lặp lại và ngay với mức nồng 

độ thấp (1 µg/L) của thủy ngân. Cụ thể, các giá trị RSD tính được là 5,714,9 % 

(Hg(II) 1 µg/L) và 3,66,6 % (Hg(II) 5,0 µg/L); Các giá trị RSD thực nghiệm thu 
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được này đều nhỏ hơn ½RSDH tính bằng 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). 

Bảng 3.19. Kết quả khảo sát độ lặp lại của Ip đến nồng độ Hg  

CHg(II) (g/L) 1 5 

AuFE/GC 
Ip (µA) 1,07 2,96 

RSD (%, n = 20) 14,2 6,6 

AuFE-Cu/GC 
Ip (A) 0,45 2,68 

RSD (%, n = 20) 5,7 4,8 

AuFE-Cu/CP 
Ip (A) 0,66 4,66  

RSD (%, n = 20) 14,9 5,8  

AuFE-Cu/CP-CNTs 
Ip (µA) 0,45 4,91 

RSD (%, n = 20) 10,4 3,6 

 ½RSDH (%) 22,6 17,8 

  
Hình 3.20. Các đường von-ampe hòa tan của dung dịch Hg(II) 1 µg/L và 5 µg/L 

đo lặp lại (n=20) trên điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs  

ĐKTN: Như Bảng 3.18. 

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

Để có cơ sở trong xác định giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) 

và khoảng tuyến tính của quan hệ IpCHgII trên mỗi loại điện cực, cần có khảo sát sơ 

bộ nhằm phát hiện được xu hướng biến thiên của Ip theo nồng độ của Hg(II) trong 

dung dịch. 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. Kết quả thí nghiệm được trình bày ở Hình 3.21. 
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Hình 3.21. Biến thiên của tín hiệu hòa tan Ip theo nồng độ HgII  

ĐKTN: Như Bảng 3.18. 

Từ đồ thị biểu diễn sự biến thiên của Ip theo nồng độ Hg(II), sơ bộ có thể thấy 

khoảng nồng độ có tương quan tuyến tính Ip-CHg có xu hướng tăng dần khi tăng diện 

tích hoạt động điện hóa của bề mặt điện cực làm việc. Điện cực GC có diện tích bề 

mặt hoạt động nhỏ hơn điện cực CP và điện cực CP có diện tích bề mặt hoạt động 

nhỏ hơn điện cực CP-CNTs, nên khoảng tuyến tính đối với điện cực GC < CP < CP-

CNTs. Các khoảng nồng độ Hg(II) trong đó Ip có thể tỷ lệ tuyến tính với nồng độ 

(Hình 3.21) đối với từng loại điện cực thể hiện trong Bảng 3.20: 

Bảng 3.20. Khoảng nồng độ khảo sát sơ bộ trong đó Ip có thể phụ thuộc tuyến tính 

vào CHg(II) 

Điện cực Khoảng nồng độ Hg(II) (g/L) 

AuFE/GC 110 

AuFE-Cu/GC 18 

AuFE-Cu/CP 115 

AuFE-Cu/CP-CNTs 118 
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ĐKTN: Như Bảng 3.18 

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” (Xem mục 2.2.4.1). 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 

giá trị giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của Hg(II). Kết quả xác định LOD, 

LOQ của các loại điện cực đang khảo sát được trình bày trong Bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Các giá trị b, Sy/x, LOD, LOQ khi xác định Hg(II) bằng phương pháp 

DP-ASV trên 4 điện cực đang khảo sát 

Điện cực b (µA/µg.L-1) Sy/x (µA) LOD (µg/L) LOQ (µg/L) 

AuFE/GC 0,594 0,033 0,17 0,59 

AuFE-Cu/GC 0,773 0,021 0,09 0,32 

AuFE-Cu/CP 0,828 0,033 0,12 0,42 

AuFE-Cu/CP-CNTs 0,934 0,011 0,04 0,12 

b và Sy/x: Độ dốc và sai số chuẩn của đường hồi quy tuyến tính sử dụng để xác định LOD, 

LOQ. ĐKTN: Như ở Bảng 3.18. 

Với thời gian điện phân làm giàu của các điện cực AuFE/GC, Au-CuFE/GC, AuFE-

Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs tương ứng là 270 s, 250 s, 180 s và 150 s, phương pháp đạt 

được LOD tương ứng 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.  

Áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu để xác định phương trình hồi quy 

tuyến tính IpCHg(II) cho các loại điện cực đã khảo sát trong các khoảng nồng độ đã 

nêu trong Bảng 3.20. Kết quả xác định được trình bày trong Bảng 3.22  

Bảng 3.22. Phương trình hồi quy tuyến tính IpCHg(II) và các thông số liên quan đối 

với các loại điện cực khảo sát. 

Điện cực 
Phương trình hồi quy 

Ip = (a t.Sa) + (b  t.Sb).CHgII 
R2 p 

AuFE/GC Ip = (-0,174 0,482) + (0,968  0,078).CHgII 0,9904 2,31.10-9 

AuFE-Cu/GC Ip = (0,334 0,131) + (0,741  0,026).CHgII 0,9988 5,6.10-10 

AuFE-Cu/CP Ip = (-0,306 0,341) + (0,542  0,038).CHgII 0,9868 1.32.10-13 

AuFE-Cu/CP-CNTs Ip = (0,064 0,344) + (0,852  0,032).CHgII 0,9951 6,84.10-20 
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 Từ các kết quả xác định phương trình hồi quy tuyến tính trình bày ở Bảng 3.20 

có thể thấy trong các khoảng nồng độ đã nêu trên Ip của Hg và nồng độ của ion này 

trong dung dịch phân tích có tương quan tuyến tính rất tốt với hệ số xác định (R2) ≥ 

0,9868 và giá trị p  2,31.10-9. 

  

  

Hình 3.22. Đường DP-ASV của các dung dịch Hg trong thí nghiệm xác định LOD 

và LOQ  

ĐKTN: Như Bảng 3.18. 

 

 Như vậy, khoảng tuyến tính của mối quan hệ IpCHgII khi phân tích Hg(II) 

bằng phương pháp DP-ASV với các loại điện cực đang khảo sát 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 
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So sánh 4 kiểu điện cực: Điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs cho phép phân tích 

Hg(II) với khoảng tuyến tính rộng nhất. Khoảng tuyến tính xác định được với phương 

pháp DP-ASV sử dụng các điện cực AuFE/GC và AuFE-Cu/GC là hẹp nhất. Điều 

này có thể do diện tích bề mặt hoạt động điện hóa của điện cực CP-CNTs lớn hơn rất 

nhiều so với điện cực GC, nên hiệu quả làm giàu trên điện cực CP-CNTs tốt hơn.  

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

ASV trên cả 4 kiểu điện cực đang 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 giới hạn 

phát hiện thấp nhất với thời gian điện phân làm giàu thấp 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 (ở nồng độ cỡ 

ppm và lớn hơn) 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 đã đươc̣ khảo sát. Triton X-100 là chất hoaṭ đôṇg bề măṭ không ion đươc̣ sử 

duṇg rất phổ biến hiêṇ nay như để sản xuất các chất tẩy rửa tổng hơp̣ gia duṇg cũng 

như công nghiêp̣, do đó nguy cơ ô nhiêm̃ chất hoaṭ đôṇg bề măṭ này đối với môi 

trường, đăc̣ biêṭ là môi trường nước là rất đáng lo ngaị [11]. Sư ̣có măṭ của các chất 

hoaṭ đôṇg bề măṭ, ngay ở môṭ nồng đô ̣rất thấp, cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến 

kết quả phân tích điṇh lươṇg bằng phương pháp von-ampe hòa tan, do chúng có thể 

tích tu ̣trên bề măṭ điêṇ cưc̣ và ngăn cản các quá trình điêṇ hóa [71].  

Măc̣ dù ion Cu2+ đã đươc̣ thêm vào dung dic̣h phân tích để taọ màng Au-Cu 

bằng kỹ thuâṭ in-situ trong giai đoaṇ điêṇ phân làm giàu, nhưng nồng đô ̣Cu2+ thêm 

vào (0,05 mg/L) vẫn còn thấp hơn nồng đô ̣tối đa cho phép của Cu2+ trong nước măṭ 

loaị A1 (< 0,1 mg/L) theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, nên ảnh hưởng của ion này 

vẫn cần đươc̣ khảo sát đánh giá.  
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 Để khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của các tác nhân cản trở, tiến hành ghi Ip của 

dung dic̣h phân tích chứa 2 g/L Hg(II) và ghi Ip của dung dic̣h này sau khi thêm chất 

cản trở với nồng đô ̣tăng dần trong môṭ khoảng xác điṇh. Ở mỗi mức nồng đô ̣của 

chất cản trở khảo sát, tiến hành ghi Ip của Hg lăp̣ laị 3 lần, tính Ip trung bình và xác 

điṇh đô ̣lêc̣h tương đối của kết quả đo Ip của thủy ngân Ip theo công thức sau: 

∆𝐼𝑝(%) =
𝐼𝑝

∗ −𝐼𝑝
0

𝐼𝑝
0 × 100  (3.7) 

trong đó: Ip
 và Ip

o lần lươṭ là Ip của dung dic̣h Hg(II) 2 g/L và Ip của dung dic̣h này 

đã thêm chất cản trở đang khảo sát. 

 Chất cản trở khảo sát đươc̣ xem là có gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đo 

Ip của thủy ngân ở môṭ mức nồng đô ̣xác điṇh, khi ở mức nồng đô ̣đó |Ip| > ½RSDR 

(= 20,4 %, giá tri ̣của ½RSDR tính ở mức nồng đô ̣2 g/L) [131]. Kết quả thí nghiêṃ 

đươc̣ trình bày ở Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Nồng độ của chất cản trở bắt đầu ảnh hưởng đến Ip của dung dịch Hg 

Chất cản trở Ca2+ Fe2+ Fe3+ Cu2+ Mn2+ Cl- SO4
2- NO3

- 

Nồng độ tối đa đã thí 

nghiệm (mg/L) 
200  4  4  0,09 1,5 1000 1000 100 

Nồng độ bắt đầu gây 

ảnh hưởng đáng kể 

(mg/L) 

160 3 3,5 - - - - - 

|ΔIp|  (%) 21,8 25,1 21,8 16,7 14,2 0,8 0 8,7 

Ip trung bình của Hg (n  3); ĐKTN: Hg(II) 2 g/L; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.18.  

Ghi chú: “–“: Chưa phát hiêṇ thấy có ảnh hưởng đáng kể của chất cản trở đươc̣ khảo sát đến 

Ip của Hg. 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của môṭ số chất cản trở xem xét cho thấy: Ca2+, 

Fe2+ và Fe3+ có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả ghi Ip ở các mức nồng đô ̣lần lươṭ là 

160 mg/L; 3 mg/L và 3,5 mg/L. Anion Cl- và SO4
2- ở những nồng độ cỡ 1 g/L (hay 1 

‰) – là những nồng độ thường gặp ở vùng cửa sông bị nhiễm mặn không nhiều – 

cũng không ảnh hưởng đến phép xác định Hg(II). Bên cạnh sự ảnh hưởng các ion 

thường có mặt trong nước tự nhiên được khảo sát, Triton X-100 có ảnh hưởng đáng 

kể đến kết quả ghi Ip ở các mức nồng đô ̣0,0004 mg/L. Để tránh ảnh hưởng của các 

chất hữu cơ, đặc biệt là các chất hoạt động bề mặt, trước khi phân tích theo phương 

pháp ASV, cần phân hủy mẫu bằng kỹ thuật thích hợp để phân hủy chúng và chuyển 
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toàn bộ các dạng của Hg(II) về dạng vô cơ đơn giản. Mặt khác, cần thấy rằng, các 

ảnh hưởng cản trở ở trên 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. 

  

  

Hình 3.23. Các đường DP-ASV ảnh hưởng của các ion đến Hg(II) 2 µg/L  

ĐKTN: Như Bảng 3.18. 

3.2.10. Quy trình phân tích 

 Căn cứ kết quả khảo sát xác định các điều kiện phân tích thích hợp đã lựa chọn 

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: 
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a. Xử lý mẫu sơ bộ 

Mẫu sau khi lấy được axit hóa bằng 2 mL HNO3 đậm đặc/L mẫu. Lọc qua giấy 

lọc sợi thủy tinh 0,7 m (Whatman® glass microfiber filters). Chứa mẫu trong chai 

thủy tinh sẩm màu. Bảo quản trong tủ lạnh ở 4C nếu không phân tích mẫu ngay.  

b. Phân hủy mẫu 

Sư ̣có măṭ của các chất hoaṭ đôṇg bề măṭ, ngay ở môṭ nồng đô ̣rất thấp, cũng 

có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả phân tích điṇh lươṇg bằng phương pháp von-

ampe hòa tan, do chúng có thể tích tu ̣trên bề măṭ điêṇ cưc̣ và ngăn cản các quá trình 

điêṇ hóa [71]. Để khắc phục ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt cần phân hủy mẫu 

trước khi phân tích. Phân hủy mẫu bằng bức xạ UV là biện pháp hiệu quả và thuận 

lợi nên thường được dùng nhất. Mặt khác, sau khi phân hủy mẫu bằng đèn UV ngoài 

các chất hữu cơ, tất cả các dạng kém bền của Hg trong mẫu cũng sẽ bị chuyển hết 

thành thủy ngân vô cơ tổng số.  

Lấy 10 mL mẫu đã xử lý sơ bộ vào cuvet bằng thạch anh có nắp đậy (của thiết 

bị 705 UV Digester, Metrohm), thêm 0,25 mL H2O2 30 % (w/w) + 0,1 mL HNO3 

đậm đặc, đậy nắp cuvet và tiến hành phân hủy ở 90oC trong thời gian 90 phút [15]. 

c. Chuẩn bị điện cực nền than nhão biến tính ống cacbon nano đa tường (CP-CNTs) 

Điện cực nền graphit biến tính bằng MWCNTs, được chuẩn bị bằng cách trộn 

đều bột graphit với MWCNTs theo tỷ lệ khối lượng 7:3, sau đó trộn hỗn hợp này với 

dầu paraffin theo tỷ lệ khối lượng 6:4 thành dạng nhão (paste). Hỗn hợp nhão đã trộn 

đều được nhồi và nén vào phần lõi của vỏ điện cực tự chế (đã mô tả trong phần mục 

2.2.1.1); Sau khi nhồi đầy hỗn hợp nhão vào lõi của vỏ điện cực, mài nhẹ bề mặt than 

nhão trên giấy bóng sạch để tạo bề mặt phẳng đều. Rửa điện cực bằng nước sạch và 

để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng. 

d. Ghi đường DP-ASV của dung dịch phân tích 

 Lấy 9,0 mL mẫu đã phân hủy vào bình điện phân của thiết bị 797 VA 

Computrace có hệ 3 điện cực (mục 2.2.1.2) với điện cực than nhão CP-CNTs đã chế 

tạo ở trên. Thêm các loại hóa chất nền và nước cất 2 lần đến thể tích cuối là 10 mL, 

sao cho ngoài chất phân tích, dung dịch còn chứa HClO4 5.10-3 M, Au(III) 0,2 mg/L, 

Cu(II) 0,05 mg/L. 
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Tiến hành ghi đường DP-ASV và ghi Ip của Hg với 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn làm giàu: Điện phân ở thế Edep = -0,9 V, trong thời gian tdep = 150 s, điện 

cực làm việc được quay với tốc độ ω = 2000 rpm. Kết thúc giai đoạn làm giàu dừng 

quay điện cực trong 5 s (tequal) để dung dịch ổn định (trong thời gian này điện cực vẫn 

được áp thế -0,9 V); 

+ Giai đoạn hòa tan: Quét thế theo chiều thế dương dần từ -0,2 đến +0,8 V, tốc độ 

quét thế v  25 mV/s (Estep = 10 mV; tstep = 0,4 s), các thông số kỹ thuật DP khác bao 

gồm biên độ xung Eampl = 100 mV, tpulse = 10 s. 

+ Làm sạch điện cực: Sau mỗi chu kỳ quét thế, điện cực được làm sạch ở Eclean = 0,8 

V, trong thời gian tclean = 30 s. 

Ghi đường DP-ASV và Ip lặp lại 4 lần, bỏ kết quả lần ghi đầu do kết quả đo 

ban đầu thường không ổn định. 

e. Định lượng Hg(II) 

Định lượng Hg(II) dựa vào giá trị Ip ghi được bằng phương pháp thêm chuẩn 

(3 lần thêm, mỗi lần thêm 10 L dung dịch chuẩn Hg(II) làm việc có nồng độ thích 

hợp vào dung dịch phân tích). 

Tính toán nồng độ của Hg(II) trong mẫu phân tích. 

Sơ đồ quy trình phân tích được trình bày ở Hình 3.24. 

Bảng 3.24. Tổng hợp kết quả xác định Hg bằng phương pháp điện hóa với các kiểu 

điện cực than nhão biến tính 

Kiểu điện cực 
Phương 

pháp 

Thời gian 

làm giàu (s) 
Mẫu  

LOD 

(µg/L) 
TLTK 

MWCNTsa cacbon 

paste 
ASV 240 

Nước tự nhiên, 

nước thải công 

nghiệp 

0,48 76 

MWCNTs paste 

electrode 
DPASV 210 Nước thải 0,42 95 

GC-Nano TiO2 -

MWCNTs 
LS-AdSV 60 

Nước sông, nước 

thải sinh hoạt 
5 98 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 
DP-ASV 150 Nước tự nhiên 0,04 

Nghiên cứu 

này 
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(a): multiwalled carbon nanotubes.  

 Dựa vào kết quả ở Bảng 3.24, ta có thể thấy điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

trong nghiên cứu này có nhiều ưu điểm so với nhiều công bố trước đây như thời gian 

điện phân làm giàu ngắn, LOD thấp. Vì vậy, phương pháp này có thể áp dụng cho 

phân tích Hg trong nước tự nhiên. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.24. Quy trình phân tích Hg(II) trong nước tự nhiên bằng phương pháp DP-

ASV với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs  

ĐKTN như ở Bảng 3.18  

Xử lý mẫu sơ bộ 

Mẫu nước + 2 mL HNO3 đậm đặc/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 (900C, 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 THƯC̣ TẾ VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH 

Trước khi áp dụng quy trình phân tích thủy ngân đã đề xuất mục 3.2.10 và Hình 

3.24 để phân tích thủy ngân trong các mẫu thực tế, cần phải 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 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 thông tin về mẫu được trình bày ở Bảng 3.25 và Phụ lục 27. 

Bảng 3.25. Vị trí lấy mẫu nước tự nhiên 

STT 
Ký 

hiệu 
Loại mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 
Địa chỉ Tọa độ 

1 PS Nước sông 3/2021 
Sông Xã Phước Hiệp – huyện 

Phước Sơn – Quảng Nam 

15o27’54”N 

107o55’39”E 

2 ĐM Nước hồ 3/2021 

Hồ thủy điện Đak Min, Xã Phước 

Hiệp – huyện Phước Sơn – 

Quảng Nam 

15o27’4”N 

107o49’51”E 

3 GK1 
Nước  

dưới đất 
3/2021 

Nước giếng khoan ỏ đường Trần 

Nhật Duật – TP Tam Kỳ - Quảng 

Nam 

15o35’02.4”N 

108o28’28”E 

4 SRi Nước sông 4/2021 
Sông Rin - Thị trấn Di Lăng – 

huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi 

15o00’14.3”N 

108o30’33”E 

5 SRe Nước sông 4/2021 
Sông Re - Xã Sơn Kỳ - huyện 

Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi  

14o53’17.7”N 

108o31’53.2”E 

6 AC Nước sông 3/2021 
Sông An Cựu Phường Phú 

Nhuận – thành phố Huế 

16o27’24.8”N 

107o36’01.2”E 

7 GK2 
Nước  

dưới đất 
3/2021 

Nước giếng khoan ở đường Chi 

Lăng - Phường Phú Hậu – thành 

phố Huế 

16o29’25.6”N 

107o35’26.5”E 
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8 HB Nước hồ 4/2021 
Nước Hồ điều hòa, Phường Lê 

Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi 

15o07’41.2’’N 

108o48’12.3’’E 

9 HN Nước hồ 4/2021 
Nước Hồ điều hòa, Phường 

Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi 

15o07’13.4’’N 

108o48’43.3’’E 

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. 

Trong điều kiện pH 12, nhiệt độ khoảng 4C, mẫu có thể bảo quản được 

khoảng 14 ngày [15]. 

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.  

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 phân 

tích được trình bày ở Bảng 3.26. 

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.  
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Bảng 3.26. Độ lặp lại khi xác định Hg(II) của các mẫu phòng thí nghiệm GK1a và 

GK1b bằng phương pháp DP-ASV sử dụng điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs. 

Mẫu GK1a GK1b 

CHg(II)  

(µg/L) 

Lần 1 1,3 5,2 

Lần 2 1,2 4,9 

Lần 3 1,6 5,7 

Trung bình 1,37 5,27 

RSD (%, n = 3) 15,2 7,7 

½RSDH 21,6 17,6 

ĐKTN: Như ở Bảng 3.18. 

3.3.2.2. Độ đúng 

 Do không có mẫu chuẩn được chứng nhận 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 

(Spiked samples) và đối chiếu kết quả phân tích bằng phương pháp đang đề xuất với 

kết quả phân tích bằng phương pháp AAS (Máy Perkin Elmer Model 3110) kết nối 

với bộ hóa hơi lạnh (Perkin Elmer: MHS-10 Analyzer), được xem là phương pháp 

chuẩn để phân tích thủy ngân theo TCVN 7877: 2008 – Phụ lục 28. 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, 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 hệ số thu hồi (Rev, Công thức 2.7): 

𝑅𝑒𝑣 (%) =  
(𝐶1 − 𝐶0)

∆𝐶
× 100 

Với C0, C1, ΔC lần lượt là nồng độ Hg(II) phân tích được của mẫu đầu, mẫu đã thêm 

chuẩn và phần nồng độ Hg(II) đã tăng thêm. 
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Bảng 3.27. Kết quả phân tích Hg(II) trong các mẫu thêm chuẩn để đánh giá độ đúng 

Mẫu PS HB 

C0 (µg/L, n = 3) < LOD (0,04) < LOD (0,04) 

ΔC (µg/L) 2,0 5,0 2,0 5,0 

C1 (µg/L, n = 3) 2,1 5,8 1,7 4,6 

Rev (%) 104 115 84 91 

Rev theo AOAC (%) 40120 

Ghi chú: Giá trị C0 (< LOD) được thay bằng giá trị 𝐿𝑂𝐷/√2 khi tính toán giá trị Rev [38]  

ĐKTN như Bảng 3.18.  

Kết quả ở Bảng 3.27 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 [25], [105].  

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 

HgII 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 như đã trình bày trong sơ đồ ở Hình 3.24. Để tiện cho việc 

trình bày, các mẫu này được ký hiệu là HB1 và HN1. 

 Kết quả phân tích Hg(II) trong các mẫu được trình bày trong Bảng 3.28 và Phụ 

lục 29. 

Do kết quả phân tích mẫu của đơn vị QUATEST 2 không công bố giá trị phân 

tích riêng lẻ của các lần phân tích lặp lại cũng như khoảng tin cậy của kết quả đo, nên 

để đánh giá sự phù hợp của kết quả phân tích bằng 2 phương pháp, chúng tôi chấp 

nhận giá trị nồng độ phân tích được bằng phương pháp CV-AAS là giá trị nồng độ 

thực. Sử dụng Kiểm định t để so sánh giá trị trung bình thực nghiệm khi phân tích 

bằng DP-ASV với giá trị “nồng độ thực” (One sample t-Test). Kết quả phân tích 
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thống kê cho thấy các kết quả phân tích nồng độ Hg(II) của 2 mẫu nước bằng 2 

phương pháp đã nêu không khác nhau có ý nghĩa thống kê (với ttính < t(0,05; 2) (Two-

sided) và p > 0,05) (Bảng 3.28). 

Bảng 3.28. Kết quả phân tích Hg(II) bằng phương pháp DP-ASV dùng điện cực 

AuFE-Cu/CP-CNTs và CV-AAS 

Mẫu 
HB1 HN1 

DP-ASV CV-AAS DP-ASV CV-AAS 

CHg(II) 

(µg/L) 

Lần 1 0,68 

0,802 

0,82 

0,836 
Lần 2 0,96 1,24 

Lần 3 0,72 0,75 

CHg(II) trung bình (µg/L) 0,787 0,937 

Độ lệch chuẩn S 0,151 – 0,265 – 

ttính 0,175 0,658 

t(0,05, 2) (Two-sided) 4,303 4,303 

p 0,877 0,578 

(-): Không có số liệu; ĐKTN: Như Bảng 3.18 

 Tóm lại, 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 3.24. Kết quả phân tích được 

trình bày ở Bảng 3.29. Do mẫu đã được lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh 0,7 m, nên 

nồng độ Hg(II) xác định được có thể gọi là nồng độ Hg(II) hòa tan của mẫu nước. 
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Bảng 3.29. Nồng độ Hg(II) hòa tan trong các mẫu nước phân tích bằng phương 

pháp DP-ASV với điện cực AuFE-Cu/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 Hg 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 

 

Với mục đích nghiên cứu xây dựng quy trình để xác định lượng vết thủy ngân 

trong môi trường nước bằng phương pháp von-ampe hòa tan, từ những nghiên cứu 

thực nghiệm, chúng tôi đi đến những kết luận chính sau: 

 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 cacbon nano đa tường (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) đạt được 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 cacbon 

nano 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 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.  
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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 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước hiện 

hành. 
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Phụ lục 2 

Ảnh hưởng của nồng độ axit 
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Phụ lục 3 

Ảnh hưởng của nồng độ Au(III) – Cu(II)  
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Phụ lục 4 

Ảnh hưởng tỷ lệ Graphit – MWCNTs và Paraffin  
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Phụ lục 5 

Ảnh hưởng của thế điện phân làm giàu 
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Phụ lục 6 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Edep đến Ip của Hg trên các 

điện cực AuFE/GC và AuFE-Cu/GC 

  -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200 

AuFE/GC 1.74 2.32 2.16 2.31 2.99 3.23 3.01 

AuFE-Cu/GC 2.23 2.64 2.82 2.95 3.07 3.28 3.06 

Descriptive Statistics        

COUNT balanced       

 -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200  

AuFE/GC 1 1 1 1 1 1 1 7 

AuFE-Cu/GC 1 1 1 1 1 1 1 7 

 2 2 2 2 2 2 2 14 

 

MEAN         

 -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200  

AuFE/GC 1.74 2.32 2.16 2.31 2.99 3.23 3.01 2.5371 

AuFE-Cu/GC 2.23 2.64 2.82 2.95 3.07 3.28 3.06 2.8643 

 1.985 2.48 2.49 2.63 3.03 3.255 3.035 2.7007 

 

Two Factor Anova      
ANOVA    Alpha 0.05  

  SS df MS F 

p-

value 

p eta-

sq 

Rows 0.3746 1 0.3746 9.9900 0.0195 0.6248 

Columns 2.2755 6 0.3793 10.1148 0.0063 0.9100 

Error 0.2250 6 0.0375       

              

Total 2.8751 13 0.2212       
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Phụ lục 7 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Edep đến Ip của Hg trên các 

điện cực AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs 

  -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200 

AuFE-Cu/CP 2.44 2.91 3 3.17 2.73 2.02 1.67 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 
2.59 3.22 3.56 3.96 3.39 2.93 2.58 

Descriptive Statistics       

COUNT balanced        

  -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200  

AuFE-Cu/CP 1 1 1 1 1 1 1 7 

AuFE-Cu/ 

CP-CNTs 1 1 1 1 1 1 1 7 

 2 2 2 2 2 2 2 14 

 

MEAN         

  -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200  

AuFE-Cu/CP 2.44 2.91 3 3.17 2.73 2.02 1.67 2.5629 

AuFE-Cu/CP-

CNTs 2.59 3.22 3.56 3.96 3.39 2.93 2.58 3.1757 

 2.515 3.065 3.28 3.565 3.06 2.475 2.125 2.8693 

VARIANCE 

  -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200  

AuFE-Cu/CP #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.3025 

AuFE-Cu/CP-

CNTs #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.2615 

 0.0113 0.0481 0.1568 0.3120 0.2178 0.4141 0.4141 0.3614 

Two Factor Anova      

ANOVA    Alpha 0.05  

  SS df MS F p-value p eta-sq 

Rows 1.3146 1 1.3146 30.3982 0.0015 0.8352 

Columns 3.1246 6 0.5208 12.0423 0.0040 0.9233 

Error 0.2595 6 0.0432       

              

Total 4.6987 13 0.3614       
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Phụ lục 8 

Ảnh hưởng của thời gian điện phân làm giàu 
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Phụ lục 9 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của tdep đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE/GC 

AuFE/GC 210 s 240 270 300 330 360 

  2.95 2.93 3.15 3.34 3.58 3.56 

  2.97 2.9 3.21 3.44 3.55 3.38 

  2.88 2.9 3.24 3.44 3.51 3.12 

 

ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

210 3 8.8 2.9333 0.0022 0.0045 0.0568 2.8095 3.0572 

240 3 8.73 2.91 0.0003 0.0006 0.0568 2.7862 3.0338 

270 3 9.6 3.2 0.0021 0.0042 0.0568 3.0762 3.3238 

300 3 10.22 3.4067 0.0033 0.0067 0.0568 3.2828 3.5305 

330 3 10.64 3.5467 0.0012 0.0025 0.0568 3.4228 3.6705 

360 3 10.06 3.3533 0.0489 0.0979 0.0568 3.2295 3.4772 

 

ANOVA 

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 1.0136 5 0.2027 20.9226 1.52E-05 0.8971 2.6409 0.8470 

Within 

Groups 0.1163 12 0.0097           

Total 1.1299 17 0.0665           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

210 2.9333 3 0.0045     

240 2.91 3 0.0006     

270 3.2 3 0.0042     

300 3.4067 3 0.0067     

330 3.5467 3 0.0025     

360 3.3533 3 0.0979     

  18 0.1163 12 4.75 

          



 

19 
 

Q TEST 

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

210 240 0.0233 0.0568 0.4106 -0.2466 0.2933 0.9996 0.2699 0.2370 

210 270 0.2667 0.0568 4.6924 -0.0033 0.5366 0.0535 0.2699 2.7091 

210 300 0.4733 0.0568 8.3290 0.2034 0.7433 0.0008 0.2699 4.8087 

210 330 0.6133 0.0568 10.7925 0.3434 0.8833 6.94E-05 0.2699 6.2310 

210 360 0.42 0.0568 7.3905 0.1501 0.6899 0.0023 0.2699 4.2669 

240 270 0.29 0.0568 5.1030 0.0201 0.5599 0.0329 0.2699 2.9462 

240 300 0.4967 0.0568 8.7395 0.2267 0.7666 0.0005 0.2699 5.0458 

240 330 0.6367 0.0568 11.2030 0.3667 0.9066 4.78E-05 0.2699 6.4681 

240 360 0.4433 0.0568 7.8011 0.1734 0.7133 0.0014 0.2699 4.5039 

270 300 0.2067 0.0568 3.6366 -0.0633 0.4766 0.1782 0.2699 2.0996 

270 330 0.3467 0.0568 6.1001 0.0767 0.6166 0.0100 0.2699 3.5219 

270 360 0.1533 0.0568 2.6981 -0.1166 0.4233 0.4422 0.2699 1.5578 

300 330 0.14 0.0568 2.4635 -0.1299 0.4099 0.5324 0.2699 1.4223 

300 360 0.0533 0.0568 0.9385 -0.2166 0.3233 0.9829 0.2699 0.5418 

330 360 0.1933 0.0568 3.4020 -0.0766 0.4633 0.2281 0.2699 1.9641 

  



 

20 
 

Phụ lục 10 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của tdep đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/GC 

210 s 230 250 270 290 310 330 350 

1.95 2.04 3.72 3.64 3.12 2.63 2.11 2.1 

2.3 2.05 3.84 3.65 3.3 2.68 2.09 1.97 

2.43 2.1 3.62 3.48 3.29 2.75 2.05 2.05 

 

ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

210 3 6.68 2.2267 0.0616 0.1233 0.0655 2.0878 2.3656 

230 3 6.19 2.0633 0.0010 0.0021 0.0655 1.9245 2.2022 

250 3 11.18 3.7267 0.0121 0.0243 0.0655 3.5878 3.8655 

270 3 10.77 3.59 0.0091 0.0182 0.0655 3.4511 3.7289 

290 3 9.71 3.2367 0.0102 0.0205 0.0655 3.0978 3.3755 

310 3 8.06 2.6867 0.0036 0.0073 0.0655 2.5478 2.8255 

330 3 6.25 2.0833 0.0009 0.0019 0.0655 1.9445 2.2222 

350 3 6.12 2.04 0.0043 0.0086 0.0655 1.9011 2.1789 

 

ANOVA 

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between Groups 10.7377 7 1.5339 119.1427 1.34E-12 0.9812 6.3019 0.9718 

Within Groups 0.206 16 0.0129      

Total 10.9437 23 0.4758      
 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

210 2.2267 3 0.1233   

230 2.0633 3 0.0021   

250 3.7267 3 0.0243   

270 3.59 3 0.0182   

290 3.2367 3 0.0205   

310 2.6867 3 0.0073   

330 2.0833 3 0.0019   
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350 2.04 3 0.0086   

  24 0.206 16 4.896 

Q TEST 

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

210 230 0.1633 0.0655 2.4932 -0.1574 0.4841 0.6507 0.3207 1.4395 

210 250 1.5 0.0655 22.8969 1.1793 1.8207 5.77E-10 0.3207 13.2196 

210 270 1.3633 0.0655 20.8108 1.0426 1.6841 2.4E-09 0.3207 12.0151 

210 290 1.01 0.0655 15.4173 0.6893 1.3307 1.89E-07 0.3207 8.9012 

210 310 0.46 0.0655 7.0217 0.1393 0.7807 0.0027 0.3207 4.0540 

210 330 0.1433 0.0655 2.1879 -0.1774 0.4641 0.7726 0.3207 1.2632 

210 350 0.1867 0.0655 2.8494 -0.1341 0.5074 0.5021 0.3207 1.6451 

230 250 1.6633 0.0655 25.3902 1.3426 1.9840 1.21E-10 0.3207 14.6590 

230 270 1.5267 0.0655 23.3040 1.2059 1.8474 4.43E-10 0.3207 13.4546 

230 290 1.1733 0.0655 17.9105 0.8526 1.4940 2.2E-08 0.3207 10.3407 

230 310 0.6233 0.0655 9.5149 0.3026 0.9441 0.0001 0.3207 5.4935 

230 330 0.02 0.0655 0.3053 -0.3007 0.3407 0.9999 0.3207 0.1763 

230 350 0.0233 0.0655 0.3562 -0.2974 0.3441 0.9999 0.3207 0.2057 

250 270 0.1367 0.0655 2.0862 -0.1841 0.4574 0.8094 0.3207 1.2045 

250 290 0.49 0.0655 7.47968 0.1693 0.8107 0.0015 0.3207 4.3184 

250 310 1.04 0.0655 15.8752 0.7193 1.3607 1.25E-07 0.3207 9.1656 

250 330 1.6433 0.0655 25.0849 1.3226 1.9641 1.46E-10 0.3207 14.4828 

250 350 1.6867 0.0655 25.7464 1.3659 2.0074 9.76E-11 0.3207 14.8647 

270 290 0.3533 0.0655 5.3935 0.0326 0.6741 0.0256 0.3207 3.1139 

270 310 0.9033 0.0655 13.7891 0.5826 1.2241 8.93E-07 0.3207 7.9611 

270 330 1.506667 0.0655 22.9988 1.1859 1.8274 5.4E-10 0.3207 13.2783 

270 350 1.55 0.0655 23.6602 1.2293 1.8707 3.53E-10 0.3207 13.6602 

290 310 0.55 0.0655 8.3956 0.2293 0.8707 0.0004 0.3207 4.8471 

290 330 1.153333 0.0655 17.6052 0.8326 1.4741 2.82E-08 0.3207 10.1644 

290 350 1.196667 0.0655 18.2667 0.8759 1.5174 1.65E-08 0.3207 10.5463 

310 330 0.603333 0.0655 9.2097 0.2826 0.9241 0.0002 0.3207 5.3172 

310 350 0.646667 0.0655 9.8711 0.3259 0.9674 6.74E-05 0.3207 5.6991 

330 350 0.043333 0.0655 0.6615 -0.2774 0.3641 0.9997 0.3207 0.3819 
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Phụ lục 11 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của tdep đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/CP 

AuFE-Cu/ 

CP 

160 s 170 180 190 200 210 220 

3.5 3.63 3.81 3.95 4.06 4 3.99 

3.58 3.66 3.83 3.91 4.03 4 4 

3.57 3.75 3.81 3.83 3.98 4.01 4.03 

ANOVA: Single Factor       

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

160 3 10.65 3.55 0.0019 0.0038 0.0237 3.4992 3.6008 

170 3 11.04 3.68 0.0039 0.0078 0.0237 3.6292 3.7308 

180 3 11.45 3.8167 0.0001 0.0003 0.0237 3.7659 3.8674 

190 3 11.69 3.8967 0.0037 0.0075 0.0237 3.8459 3.9474 

200 3 12.07 4.0233 0.0016 0.0033 0.0237 3.9726 4.0741 

210 3 12.01 4.0033 3.33E-05 6.67E-05 0.0237 3.9526 4.0541 

220 3 12.02 4.0067 0.0004 0.0009 0.0237 3.9559 4.0574 

 

ANOVA 

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 0.6006 6 0.1001 59.5458 3.65E-09 0.9623 4.4552 0.9436 

Within 

Groups 0.0235 14 0.0017           

Total 0.6241 20 0.0312           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

160 3.55 3 0.0038     

170 3.68 3 0.0078     

180 3.8167 3 0.0003     

190 3.8967 3 0.0075     

200 4.0233 3 0.0033     

210 4.0033 3 6.67E-05     

220 4.0067 3 0.0009     

  21 0.0235 14 4.829 
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Q TEST 

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

160 170 0.13 0.0237 5.4919 0.0157 0.2443 0.021465 0.1143 3.1708 

160 180 0.2667 0.0237 11.2655 0.1524 0.3810 2.36E-05 0.1143 6.5042 

160 190 0.3467 0.0237 14.6452 0.2324 0.4610 1.02E-06 0.1143 8.4554 

160 200 0.4733 0.0237 19.9963 0.3590 0.5876 1.91E-08 0.1143 11.5449 

160 210 0.4533 0.0237 19.1514 0.3390 0.5676 3.36E-08 0.1143 11.0571 

160 220 0.4567 0.0237 19.2922 0.3424 0.5710 3.05E-08 0.1143 11.1384 

170 180 0.1367 0.0237 5.7736 0.0224 0.2510 0.0149 0.1143 3.3334 

170 190 0.2167 0.0237 9.1532 0.1024 0.3310 0.0002 0.1143 5.2846 

170 200 0.3433 0.0237 14.5044 0.2290 0.4576 1.15E-06 0.1143 8.3741 

170 210 0.3233 0.0237 13.6595 0.2090 0.4376 2.4E-06 0.1143 7.8863 

170 220 0.3267 0.0237 13.8003 0.2124 0.4410 2.12E-06 0.1143 7.9676 

180 190 0.08 0.0237 3.3797 -0.0343 0.1943 0.2713 0.1143 1.9512 

180 200 0.2067 0.0237 8.7308 0.0924 0.3210 0.0004 0.1143 5.0407 

180 210 0.1867 0.0237 7.8859 0.0724 0.3010 0.0010 0.1143 4.5529 

180 220 0.19 0.0237 8.0267 0.0757 0.3043 0.0009 0.1143 4.6342 

190 200 0.1267 0.0237 5.3511 0.0124 0.2410 0.0257 0.1143 3.0895 

190 210 0.1067 0.0237 4.5062 -0.0076 0.2210 0.0747 0.1143 2.6017 

190 220 0.11 0.0237 4.6470 -0.0043 0.2243 0.0628 0.1143 2.6830 

200 210 0.02 0.0237 0.8449 -0.0943 0.1343 0.9958 0.1143 0.4878 

200 220 0.0167 0.0237 0.7041 -0.0976 0.1310 0.9985 0.1143 0.4065 

210 220 0.0033 0.0237 0.1408 -0.1110 0.1176 1 0.1143 0.0813 
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Phụ lục 12 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của tdep đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

AuFE-

Cu/CP-

CNTs 

100 s 110 120 130 140 150 160 170 180 

2 2.31 2.59 2.79 3.07 3.36 3.79 3.89 4.17 

2.03 2.3 2.57 2.87 3.08 3.33 3.71 3.97 4.12 

2.05 2.37 2.58 2.83 3.08 3.33 3.78 3.92 4.13 

 

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

100 3 6.08 2.0267 0.0006 0.0013 0.0176 1.9898 2.0636 

110 3 6.98 2.3267 0.0014 0.0029 0.0176 2.2898 2.3636 

120 3 7.74 2.58 0.0001 0.0002 0.0176 2.5431 2.6169 

130 3 8.49 2.83 0.0016 0.0032 0.0176 2.7931 2.8669 

140 3 9.23 3.0767 3.33E-05 6.67E-05 0.0176 3.0398 3.1136 

150 3 10.02 3.34 0.0003 0.0006 0.0176 3.3031 3.3769 

160 3 11.28 3.76 0.0019 0.0038 0.0176 3.7231 3.7969 

170 3 11.78 3.9267 0.0016 0.0033 0.0176 3.8898 3.9636 

180 3 12.42 4.14 0.0007 0.0014 0.0176 4.1031 4.1769 

 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 13.05254 8 1.6316 1762.093 1.96E-24 0.9987 24.2356 0.9981 

Within 

Groups 0.016667 18 0.0009      

Total 13.06921 26 0.5027      
 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

100 2.0267 3 0.0013   

110 2.3267 3 0.0029   

120 2.58 3 0.0002   

130 2.83 3 0.0032   

140 3.0767 3 6.67E-05   

150 3.34 3 0.0146   
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160 3.76 3 0.0038   

170 3.9267 3 0.0033   

180 4.14 3 0.0014   

  27 0.0307 18 4.955 

 

Q TEST 

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

100 110 0.3 0.0238 12.5888 0.1819 0.4181 1.54E-06 0.1181 7.2682 

100 120 0.5533 0.0238 23.2194 0.4353 0.6714 8.8E-11 0.1181 13.4057 

100 130 0.8033 0.0238 33.7100 0.6853 0.9214 1.49E-13 0.1181 19.4625 

100 140 1.05 0.0238 44.0609 0.9319 1.1681 2.43E-14 0.1181 25.4385 

100 150 1.3133 0.0238 55.1110 1.1953 1.4314 2.25E-14 0.1181 31.8184 

100 160 1.7333 0.0238 72.7354 1.6153 1.8514 2.25E-14 0.1181 41.9938 

100 170 1.9 0.0238 79.7292 1.7819 2.0181 2.25E-14 0.1181 46.0317 

100 180 2.1133 0.0238 88.6812 1.9953 2.2314 2.25E-14 0.1181 51.2001 

110 120 0.2533 0.0238 10.6306 0.1353 0.3714 1.7E-05 0.1181 6.1376 

110 130 0.5033 0.0238 21.1212 0.3853 0.6214 4.3E-10 0.1181 12.1944 

110 140 0.75 0.0238 31.4720 0.6319 0.8681 4.58E-13 0.1181 18.1704 

110 150 1.0133 0.0238 42.5222 0.8953 1.1314 2.59E-14 0.1181 24.5502 

110 160 1.4333 0.0238 60.1466 1.3153 1.5514 2.25E-14 0.1181 34.7256 

110 170 1.6 0.0238 67.1403 1.4819 1.7181 2.25E-14 0.1181 38.7635 

110 180 1.8133 0.0238 76.0924 1.6953 1.9314 2.25E-14 0.1181 43.9320 

120 130 0.25 0.0238 10.4907 0.1319 0.3681 2.03E-05 0.1181 6.0568 

120 140 0.4967 0.0238 20.8415 0.3786 0.6147 5.37E-10 0.1181 12.0328 

120 150 0.76 0.0238 31.8917 0.6419 0.8781 3.64E-13 0.1181 18.4127 

120 160 1.18 0.0238 49.5160 1.0619 1.2981 2.28E-14 0.1181 28.5881 

120 170 1.3467 0.0238 56.5098 1.2286 1.4647 2.25E-14 0.1181 32.6259 

120 180 1.56 0.0238 65.4618 1.4419 1.6781 2.25E-14 0.1181 37.7944 

130 140 0.2467 0.0238 10.3508 0.1286 0.3647 2.44E-05 0.1181 5.9760 

130 150 0.51 0.0238 21.4010 0.3919 0.6281 3.45E-10 0.1181 12.3559 

130 160 0.93 0.0238 39.0253 0.8119 1.0481 3.53E-14 0.1181 22.5313 

130 170 1.0967 0.0238 46.0191 0.9786 1.2147 2.33E-14 0.1181 26.5691 

130 180 1.31 0.0238 54.9712 1.1919 1.4281 2.25E-14 0.1181 31.7376 

140 150 0.2633 0.0238 11.0502 0.1453 0.3814 9.96E-06 0.1181 6.3798 

140 160 0.6833 0.0238 28.6745 0.5653 0.8014 2.42E-12 0.1181 16.5552 
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140 170 0.85 0.0238 35.6683 0.7319 0.9681 7.26E-14 0.1181 20.5931 

140 180 1.0633 0.0238 44.6204 0.9453 1.1814 2.4E-14 0.1181 25.7616 

150 160 0.42 0.0238 17.6243 0.3019 0.5381 8.44E-09 0.1181 10.1754 

150 170 0.5867 0.0238 24.6181 0.4686 0.7047 3.31E-11 0.1181 14.2133 

150 180 0.8 0.0238 33.5702 0.6819 0.9181 1.59E-13 0.1181 19.3817 

160 170 0.1667 0.0238 6.9938 0.0486 0.2847 0.002625 0.1181 4.0379 

160 180 0.38 0.0238 15.9458 0.2619 0.4981 4.17E-08 0.1181 9.2063 
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Phụ lục 13 

Ảnh hưởng của thế làm sạch 
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Phụ lục 14 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Eclean đến Ip của Hg trên 

điện cực AuFE/GC 

AuFE/GC 500 mV 600 700 800 900 1000 1100 

  2.24 2.95 2.95 3.36 3.3 3 2.4 

  2.3 3.06 3.06 3.37 3.33 2.8 2.12 

  2.4 3.19 3.13 3.38 3.35 2.77 2.34 

 

ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION       Alpha 0.05     

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

500 mV 3 6.94 2.3133 0.0065 0.0131 0.0566 2.1919 2.4348 

600 3 9.2 3.0667 0.0144 0.0289 0.0566 2.9452 3.1881 

700 3 9.14 3.0467 0.0082 0.0165 0.0566 2.9252 3.1681 

800 3 10.11 3.37 0.0001 0.0002 0.0566 3.2486 3.4914 

900 3 9.98 3.3267 0.0006 0.0013 0.0566 3.2052 3.4481 

1000 3 8.57 2.8567 0.0156 0.0313 0.0566 2.7352 2.9781 

1100 3 6.86 2.2867 0.0217 0.0435 0.0566 2.1652 2.4081 

 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 3.5229 6 0.5872 61.0710 3.08E-09 0.9632 4.5119 0.9449 

Within 

Groups 0.1346 14 0.0096           

Total 3.6575 20 0.1829           

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

500 mV 2.3133 3 0.0131     

600 3.0667 3 0.0289     

700 3.0467 3 0.0165     

800 3.37 3 0.0002     

900 3.3267 3 0.0013     

1000 2.8567 3 0.0313     

1100 2.2867 3 0.0435     

  21 0.1346 14 4.829 
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Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

500 mV 600 0.7533 0.0566 13.3073 0.4800 1.0267 3.3E-06 0.2734 7.6830 

500 mV 700 0.7333 0.0566 12.9540 0.4600 1.0067 4.57E-06 0.2734 7.4790 

500 mV 800 1.0567 0.0566 18.6655 0.7833 1.3300 4.68E-08 0.2734 10.7765 

500 mV 900 1.0133 0.0566 17.9001 0.7400 1.2867 8.05E-08 0.2734 10.3346 

500 mV 1000 0.5433 0.0566 9.5977 0.2700 0.8167 0.0001 0.2734 5.5413 

500 mV 1100 0.0267 0.0566 0.4711 -0.2467 0.3000 0.9998 0.2734 0.2720 

600 700 0.02 0.0566 0.3533 -0.2534 0.2934 1.0000 0.2734 0.2040 

600 800 0.3033 0.0566 5.3582 0.0300 0.5767 0.0255 0.2734 3.0936 

600 900 0.26 0.0566 4.5928 -0.0134 0.5334 0.0672 0.2734 2.6516 

600 1000 0.21 0.0566 3.7096 -0.0634 0.4834 0.1908 0.2734 2.1417 

600 1100 0.78 0.0566 13.7783 0.5066 1.0534 2.16E-06 0.2734 7.9549 

700 800 0.3233 0.0566 5.7115 0.0500 0.5967 0.0162 0.2734 3.2976 

700 900 0.28 0.0566 4.9461 0.0066 0.5534 0.0431 0.2734 2.8556 

700 1000 0.19 0.0566 3.3563 -0.0834 0.4634 0.2779 0.2734 1.9377 

700 1100 0.76 0.0566 13.4250 0.4866 1.0334 2.97E-06 0.2734 7.7510 

800 900 0.0433 0.0566 0.7655 -0.2300 0.3167 0.9976 0.2734 0.4419 

800 1000 0.5133 0.0566 9.0678 0.2400 0.7867 0.0003 0.2734 5.2353 

800 1100 1.0833 0.0566 19.1366 0.8100 1.3567 3.39E-08 0.2734 11.0485 

900 1000 0.47 0.0566 8.3023 0.1966 0.7434 0.0006 0.2734 4.7934 

900 1100 1.04 0.0566 18.3711 0.7666 1.3134 5.76E-08 0.2734 10.6066 

1000 1100 0.57 0.0566 10.0688 0.2966 0.8434 8.31E-05 0.2734 5.8132 
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Phụ lục 15 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Eclean đến Ip của Hg trên 

điện cực AuFE-Cu/GC 

500 mV 600 700 800 900 1000 1100 

2.04 1.9 1.85 2.04 1.43 1.38 0.92 

1.93 1.91 1.86 2.03 1.42 1.3 0.84 

2.07 1.85 1.85 2.02 1.37 1.32 0.76 

ANOVA: Single Factor       

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

500 mV 3 6.04 2.0133 0.0054 0.0109 0.0274 1.9546 2.0721 

600 3 5.66 1.8867 0.0010 0.0021 0.0274 1.8279 1.9454 

700 3 5.56 1.8533 3.33E-05 6.67E-05 0.0274 1.7946 1.9121 

800 3 6.09 2.03 0.0001 0.0002 0.0274 1.9712 2.0888 

900 3 4.22 1.4067 0.0010 0.0021 0.0274 1.3479 1.4654 

1000 3 4 1.3333 0.0017 0.0035 0.0274 1.2746 1.3921 

1100 3 2.52 0.84 0.0064 0.0128 0.0274 0.7812 0.8988 

 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 3.5531 6 0.5922 262.9168 1.44E-13 0.9912 9.3616 0.9868 

Within 

Groups 0.0315 14 0.0023           

Total 3.5847 20 0.1792           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

500 mV 2.0133 3 0.0109     

600 1.8867 3 0.0021     

700 1.8533 3 6.67E-05     

800 2.03 3 0.0002     

900 1.4067 3 0.0021     

1000 1.3333 3 0.0035     

1100 0.84 3 0.0128     

  21 0.0315 14 4.829 
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Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

500 mV 600 0.1267 0.0274 4.6228 -0.0057 0.2590 0.0647 0.1323 2.6690 

500 mV 700 0.16 0.0274 5.8393 0.0277 0.2923 0.0137 0.1323 3.3713 

500 mV 800 0.0167 0.0274 0.6083 -0.1157 0.1490 0.9993 0.1323 0.3512 

500 mV 900 0.6067 0.0274 22.1406 0.4743 0.7390 5.02E-09 0.1323 12.7829 

500 mV 1000 0.68 0.0274 24.8170 0.5477 0.8123 1.09E-09 0.1323 14.3281 

500 mV 1100 1.1733 0.0274 42.8214 1.0410 1.3057 6.96E-13 0.1323 24.7230 

600 700 0.0333 0.0274 1.2165 -0.0990 0.1657 0.9731 0.1323 0.7024 

600 800 0.1433 0.0274 5.2310 0.0110 0.2757 0.0300 0.1323 3.0201 

600 900 0.48 0.0274 17.5179 0.3477 0.6123 1.06E-07 0.1323 10.1139 

600 1000 0.5533 0.0274 20.1942 0.4210 0.6857 1.68E-08 0.1323 11.6591 

600 1100 1.0467 0.0274 38.1987 0.9143 1.1790 3.84E-12 0.1323 22.0540 

700 800 0.1767 0.0274 6.4475 0.0443 0.3090 0.006275 0.1323 3.7225 

700 900 0.4467 0.0274 16.3013 0.3143 0.5790 2.66E-07 0.1323 9.4116 

700 1000 0.52 0.0274 18.9777 0.3877 0.6523 3.78E-08 0.1323 10.9568 

700 1100 1.0133 0.0274 36.9821 0.8810 1.1457 5.91E-12 0.1323 21.3516 

800 900 0.6233 0.0274 22.7489 0.4910 0.7557 3.5E-09 0.1323 13.1341 

800 1000 0.6967 0.0274 25.4252 0.5643 0.8290 7.8E-10 0.1323 14.6793 

800 1100 1.19 0.0274 43.4297 1.0577 1.3223 5.51E-13 0.1323 25.0741 

900 1000 0.0733 0.0274 2.6763 -0.0590 0.2057 0.515077 0.1323 1.5452 

900 1100 0.5667 0.0274 20.6808 0.4343 0.6990 1.23E-08 0.1323 11.9401 

1000 1100 0.4933 0.0274 18.0045 0.3610 0.6257 7.47E-08 0.1323 10.3949 
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Phụ lục 16 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Eclean đến Ip của Hg trên 

điện cực AuFE-Cu/CP 

 500 mV 600 700 800 900 1000 1100 

 3.07 3.26 3.57 4.02 4.28 3.76 3.02 

 3.36 3.4 3.59 4.03 4.57 3.55 2.55 

 3.5 3.48 3.6 4.05 4.6 3.45 2.77 

ANOVA: Single Factor       

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS 

Std 

Err Lower Upper 

500 mV 3 9.93 3.31 0.0481 0.0962 0.0906 3.1156 3.5044 

600 3 10.14 3.38 0.0124 0.0248 0.0906 3.1856 3.5744 

700 3 10.76 3.5867 0.0002 0.0005 0.0906 3.3923 3.7811 

800 3 12.1 4.0333 0.0002 0.0005 0.0906 3.8389 4.2277 

900 3 13.45 4.4833 0.0312 0.0625 0.0906 4.2889 4.6777 

1000 3 10.76 3.5867 0.0250 0.0501 0.0906 3.3923 3.7811 

1100 3 8.34 2.78 0.0553 0.1106 0.0906 2.5856 2.9744 

 

ANOVA 

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 5.3192 6 0.8865 35.9686 1E-07 0.9391 3.4626 0.9090 

Within 

Groups 0.3451 14 0.0246           

Total 5.6643 20 0.2832           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

500 mV 3.31 3 0.0962     

600 3.38 3 0.0248     

700 3.5867 3 0.0005     

800 4.0333 3 0.0005     

900 4.4833 3 0.0625     

1000 3.5867 3 0.0501     

1100 2.78 3 0.1106     

  21 0.3451 14 4.829 
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Q TEST 

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

500 mV 600 0.07 0.0906 0.7723 -0.3677 0.5077 0.9975 0.4377 0.4459 

500 mV 700 0.2767 0.0906 3.0523 -0.1610 0.7144 0.3735 0.4377 1.7623 

500 mV 800 0.7233 0.0906 7.9802 0.2856 1.1610 0.0009 0.4377 4.6073 

500 mV 900 1.1733 0.0906 12.9448 0.7356 1.6110 4.6E-06 0.4377 7.4737 

500 mV 1000 0.2767 0.0906 3.0523 -0.1610 0.7144 0.3735 0.4377 1.7623 

500 mV 1100 0.53 0.0906 5.8472 0.0923 0.9677 0.0136 0.4377 3.3759 

600 700 0.2067 0.0906 2.2800 -0.2310 0.6444 0.6777 0.4377 1.3164 

600 800 0.6533 0.0906 7.2079 0.2156 1.0910 0.0024 0.4377 4.1615 

600 900 1.1033 0.0906 12.1725 0.6656 1.5410 9.57E-06 0.4377 7.0278 

600 1000 0.2067 0.0906 2.2800 -0.2310 0.6444 0.6777 0.4377 1.3164 

600 1100 0.6 0.0906 6.6195 0.1623 1.0377 0.0050 0.4377 3.8218 

700 800 0.4467 0.0906 4.9278 0.0090 0.8844 0.0441 0.4377 2.8451 

700 900 0.8967 0.0906 9.8925 0.4590 1.3344 0.0001 0.4377 5.7114 

700 1000 0 0.0906 0 -0.4377 0.4377 1 0.4377 0 

700 1100 0.8067 0.0906 8.8995 0.3690 1.2444 0.0003 0.4377 5.1381 

800 900 0.45 0.0906 4.9646 0.0123 0.8877 0.0421 0.4377 2.8663 

800 1000 0.4467 0.0906 4.9278 0.0090 0.8844 0.0441 0.4377 2.8451 

800 1100 1.2533 0.0906 13.8274 0.8156 1.6910 2.07E-06 0.4377 7.9832 

900 1000 0.8967 0.0906 9.8925 0.4590 1.3344 0.0001 0.4377 5.7114 

900 1100 1.7033 0.0906 18.7920 1.2656 2.1410 4.29E-08 0.4377 10.8496 

1000 1100 0.8067 0.0906 8.8995 0.3690 1.2444 0.0003 0.4377 5.1381 
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Phụ lục 17 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của Eclean đến Ip của Hg trên 

điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

 
Eclean mV 500 mV 600 700 800 900 1000 1100 

 
Ip (µA)  3.34 3.55 3.76 4.17 3.76 3.69 3.38 

 
 3.5 3.65 3.85 4.25 3.81 3.81 3.6 

 
 3.73 3.76 3.8 4.24 3.92 3.89 3.71 

 

ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

500 mV 3 10.57 3.5233 0.0384 0.0769 0.0685 3.3765 3.6702 

600 3 10.96 3.6533 0.0110 0.0221 0.0685 3.5065 3.8002 

700 3 11.41 3.8033 0.0020 0.0041 0.0685 3.6565 3.9502 

800 3 12.66 4.22 0.0019 0.0038 0.0685 4.0731 4.3669 

900 3 11.49 3.83 0.0067 0.0134 0.0685 3.6831 3.9769 

1000 3 11.39 3.7967 0.0101 0.0203 0.0685 3.6498 3.9435 

1100 3 10.69 3.5633 0.0282 0.0565 0.0685 3.4165 3.7102 

 

ANOVA 

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 0.9753 6 0.1625 11.5553 9.9E-05 0.8320 1.9626 0.7510 

Within 

Groups 0.1969 14 0.0141           

Total 1.1722 20 0.0586           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

500 mV 3.5233 3 0.0769     

600 3.6533 3 0.0221     

700 3.8033 3 0.0041     

800 4.22 3 0.0038     

900 3.83 3 0.0134     

1000 3.7967 3 0.0203     

1100 3.5633 3 0.0565     
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  21 0.1969 14 4.829 

Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

500 mV 600 0.13 0.0685 1.8985 -0.2007 0.4607 0.8216 0.3307 1.0961 

500 mV 700 0.28 0.0685 4.0891 -0.0507 0.6107 0.1236 0.3307 2.3608 

500 mV 800 0.6967 0.0685 10.1740 0.3660 1.0273 7.42E-05 0.3307 5.8739 

500 mV 900 0.3067 0.0685 4.4785 -0.024 0.6373 0.0773 0.3307 2.5857 

500 mV 1000 0.2733 0.0685 3.9917 -0.0573 0.6040 0.1385 0.3307 2.3046 

500 mV 1100 0.04 0.0685 0.5842 -0.2907 0.3707 0.9995 0.3307 0.3373 

600 700 0.15 0.0685 2.1906 -0.1807 0.4807 0.7137 0.3307 1.2647 

600 800 0.5667 0.0685 8.2755 0.2360 0.8973 0.0006 0.3307 4.7778 

600 900 0.1767 0.0685 2.58 -0.154 0.5073 0.5542 0.3307 1.4896 

600 1000 0.1433 0.0685 2.0932 -0.1873 0.4740 0.7515 0.3307 1.2085 

600 1100 0.09 0.0685 1.3143 -0.2407 0.4207 0.9612 0.3307 0.7588 

700 800 0.4167 0.0685 6.0849 0.0860 0.7473 0.0100 0.3307 3.5131 

700 900 0.0267 0.0685 0.3894 -0.304 0.3573 0.9999 0.3307 0.2248 

700 1000 0.0067 0.0685 0.0974 -0.324 0.3373 1 0.3307 0.0562 

700 1100 0.24 0.0685 3.5049 -0.0907 0.5707 0.2381 0.3307 2.0236 

800 900 0.39 0.0685 5.6955 0.0593 0.7207 0.0165 0.3307 3.2883 

800 1000 0.4233 0.0685 6.1823 0.0927 0.7540 0.0088 0.3307 3.5693 

800 1100 0.6567 0.0685 9.5898 0.3260 0.9873 0.0001 0.3307 5.5367 

900 1000 0.0333 0.0685 0.4868 -0.2973 0.3640 0.9998 0.3307 0.2810 

900 1100 0.2667 0.0685 3.8943 -0.0640 0.5973 0.1550 0.3307 2.2484 

1000 1100 0.2333 0.0685 3.4075 -0.0973 0.5640 0.2636 0.3307 1.9673 
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Phụ lục 18 

Ảnh hưởng của thời gian làm sạch 
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Phụ lục 19 

Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực 
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Phụ lục 20 

Ảnh hưởng của biên độ xung 
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Phụ lục 21 

Khảo sát tốc độ quét thế 
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Phụ lục 22 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của ν đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE/GC 

5 mV/s 10 15 20 25 30 35 40 

3.38 3.34 4.15 4.24 4.61 4.59 3.65 3.51 

3.22 3.56 4.09 4.33 4.61 4.49 3.55 3.52 

3.39 3.59 4.11 4.32 4.52 4.33 3.72 3.39 
ANOVA: Single Factor 

        

DESCRIPTION    Alpha 0.05  

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

5 mV/s 3 9.99 3.33 0.0091 0.0182 0.0515 3.2209 3.4391 

10 3 10.49 3.4967 0.0186 0.0373 0.0515 3.3876 3.6057 

15 3 12.35 4.1167 0.0009 0.0019 0.0515 4.0076 4.2257 

20 3 12.89 4.2967 0.0024 0.0049 0.0515 4.1876 4.4057 

25 3 13.74 4.58 0.0027 0.0054 0.0515 4.4709 4.6891 

30 3 13.41 4.47 0.0172 0.0344 0.0515 4.3609 4.5791 

35 3 10.92 3.64 0.0073 0.0146 0.0515 3.5309 3.7491 

40 3 10.42 3.4733 0.0052 0.0105 0.0515 3.3643 3.5824 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 5.1709 7 0.7387 93.0163 9.21E-12 0.9760 5.5683 0.9641 

Within 

Groups 0.1271 16 0.0079      

Total 5.2980 23 0.2303           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05

group mean n ss df q-crit

5 mV/s 3.33 3 0.0182

10 3.4967 3 0.0373

15 4.1167 3 0.0019

20 4.2967 3 0.0049

25 4.58 3 0.0054

30 4.47 3 0.0344

35 3.64 3 0.0146

40 3.4733 3 0.0105

24 0.1271 16 4.896
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Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value 

mean-

crit Cohen d 

5 mV/s 10 0.1667 0.0515 3.2393 -0.0852 0.4186 0.3547 0.2519 1.8702 

5 mV/s 15 0.7867 0.0515 15.2896 0.5348 1.0386 2.12E-07 0.2519 8.8274 

5 mV/s 20 0.9667 0.0515 18.7880 0.7148 1.2186 1.09E-08 0.2519 10.8473 

5 mV/s 25 1.25 0.0515 24.2949 0.9981 1.5019 2.37E-10 0.2519 14.0267 

5 mV/s 30 1.14 0.0515 22.1569 0.8881 1.3919 9.43E-10 0.2519 12.7923 

5 mV/s 35 0.31 0.0515 6.0251 0.0581 0.5619 0.0108 0.2519 3.4786 

5 mV/s 40 0.1433 0.0515 2.7858 -0.1086 0.3952 0.5282 0.2519 1.6084 

10 15 0.62 0.0515 12.0503 0.3681 0.8719 5.45E-06 0.2519 6.9572 

10 20 0.8 0.0515 15.5487 0.5481 1.0519 1.67E-07 0.2519 8.9771 

10 25 1.0833 0.0515 21.0556 0.8314 1.3352 2.02E-09 0.2519 12.1564 

10 30 0.9733 0.0515 18.9176 0.7214 1.2252 9.86E-09 0.2519 10.9221 

10 35 0.1433 0.0515 2.7858 -0.1086 0.3952 0.5282 0.2519 1.6084 

10 40 0.0233 0.0515 0.4535 -0.2286 0.2752 1.0000 0.2519 0.2618 

15 20 0.18 0.0515 3.4985 -0.0719 0.4319 0.2729 0.2519 2.0198 

15 25 0.4633 0.0515 9.0053 0.2114 0.7152 0.0002 0.2519 5.1992 

15 30 0.3533 0.0515 6.8674 0.1014 0.6052 0.0034 0.2519 3.9649 

15 35 0.4767 0.0515 9.2644 0.2248 0.7286 0.0001 0.2519 5.3488 

15 40 0.6433 0.0515 12.5038 0.3914 0.8952 3.35E-06 0.2519 7.2191 

20 25 0.2833 0.0515 5.5068 0.0314 0.5352 0.0220 0.2519 3.1794 

20 30 0.1733 0.0515 3.3689 -0.0786 0.4252 0.3120 0.2519 1.9450 

20 35 0.6567 0.0515 12.7629 0.4048 0.9086 2.55E-06 0.2519 7.3687 

20 40 0.8233 0.0515 16.0022 0.5714 1.0752 1.11E-07 0.2519 9.2389 

25 30 0.11 0.0515 2.1379 -0.1419 0.3619 0.7910 0.2519 1.2343 

25 35 0.94 0.0515 18.2698 0.6881 1.1919 1.64E-08 0.2519 10.5480 

25 40 1.1067 0.0515 21.5091 0.8548 1.3586 1.47E-09 0.2519 12.4183 

30 35 0.83 0.0515 16.1318 0.5781 1.0819 9.93E-08 0.2519 9.3137 

30 40 0.9967 0.0515 19.3711 0.7448 1.2486 6.95E-09 0.2519 11.1839 

35 40 0.1667 0.0515 3.2393 -0.0852 0.4186 0.354703 0.2519 1.8702 
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Phụ lục 23 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của ν đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/GC 

5 mV/s 10 15 20 25 30 35 40 

3.04 3.27 3.5 4.29 4.83 5.07 4.68 3.64 

3.2 3.2 3.62 4.43 4.96 5.07 4.87 3.58 

3.25 3.38 3.6 4.3 4.94 4.95 4.55 3.56 
ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS 

Std 

Err Lower Upper 

5 mV/s 3 9.49 3.1633 0.0120 0.0241 0.0532 3.0506 3.2760 

10 3 9.85 3.2833 0.0082 0.0165 0.0532 3.1706 3.3960 

15 3 10.72 3.5733 0.0041 0.0083 0.0532 3.4606 3.6860 

20 3 13.02 4.34 0.0061 0.0122 0.0532 4.2273 4.4527 

25 3 14.73 4.91 0.0049 0.0098 0.0532 4.7973 5.0227 

30 3 15.09 5.03 0.0048 0.0096 0.0532 4.9173 5.1427 

35 3 14.1 4.7 0.0259 0.0518 0.0532 4.5873 4.8127 

40 3 10.78 3.5933 0.0017 0.0035 0.0532 3.4806 3.7060 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between Groups 12.03492 7 1.7193 202.7645 2.06E-14 0.9889 8.2212 0.9833 

Within Groups 0.135667 16 0.0085      

Total 12.17058 23 0.5292           

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

5 mV/s 3.1633 3 0.0241   

10 3.2833 3 0.0165   

15 3.5733 3 0.0083   

20 4.34 3 0.0122   

25 4.91 3 0.0098   

30 5.03 3 0.0096   
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35 4.7 3 0.0518   

40 3.5933 3 0.0035   

    24 0.1357 16 4.896 

 

Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

5 mV/s 10 0.12 0.0532 2.2572 -0.1403 0.3803 0.7463 0.2603 1.3032 

5 mV/s 15 0.41 0.0532 7.7120 0.1497 0.6703 0.0011 0.2603 4.4525 

5 mV/s 20 1.1767 0.0532 22.1329 0.9164 1.4370 9.58E-10 0.2603 12.7784 

5 mV/s 25 1.7467 0.0532 32.8544 1.4864 2.0070 2.12E-12 0.2603 18.9685 

5 mV/s 30 1.8667 0.0532 35.1116 1.6064 2.1270 8.38E-13 0.2603 20.2717 

5 mV/s 35 1.5367 0.0532 28.9044 1.2764 1.7970 1.56E-11 0.2603 16.6880 

5 mV/s 40 0.43 0.0532 8.0882 0.1697 0.6903 0.0007 0.2603 4.6697 

10 15 0.29 0.0532 5.4548 0.0297 0.5503 0.0236 0.2603 3.1494 

10 20 1.0567 0.0532 19.8757 0.7964 1.3170 4.75E-09 0.2603 11.4752 

10 25 1.6267 0.0532 30.5973 1.3664 1.8870 6.26E-12 0.2603 17.6653 

10 30 1.7467 0.0532 32.8544 1.4864 2.0070 2.12E-12 0.2603 18.9685 

10 35 1.4167 0.0532 26.6472 1.1564 1.6770 5.71E-11 0.2603 15.3848 

10 40 0.31 0.0532 5.8310 0.0497 0.5703 0.0141 0.2603 3.3666 

15 20 0.7667 0.0532 14.4208 0.5064 1.0270 4.81E-07 0.2603 8.3259 

15 25 1.3367 0.0532 25.1424 1.0764 1.5970 1.41E-10 0.2603 14.5160 

15 30 1.4567 0.0532 27.3996 1.1964 1.7170 3.68E-11 0.2603 15.8192 

15 35 1.1267 0.0532 21.1924 0.8664 1.3870 1.83E-09 0.2603 12.2354 

15 40 0.02 0.0532 0.3762 -0.2403 0.2803 1.0000 0.2603 0.2172 

20 25 0.57 0.0532 10.7216 0.3097 0.8303 2.44E-05 0.2603 6.1901 

20 30 0.69 0.0532 12.9788 0.4297 0.9503 2.03E-06 0.2603 7.4933 

20 35 0.36 0.0532 6.7715 0.0997 0.6203 0.0039 0.2603 3.9095 

20 40 0.7467 0.0532 14.0446 0.4864 1.0070 6.94E-07 0.2603 8.1087 

25 30 0.12 0.0532 2.2572 -0.1403 0.3803 0.7463 0.2603 1.3032 

25 35 0.21 0.0532 3.9501 -0.0503 0.4703 0.1647 0.2603 2.2806 

25 40 1.3167 0.0532 24.7662 1.0564 1.5770 1.77E-10 0.2603 14.2988 

30 35 0.33 0.0532 6.2072 0.0697 0.5903 0.0084 0.2603 3.5837 

30 40 1.4367 0.0532 27.0234 1.1764 1.6970 4.58E-11 0.2603 15.6020 

35 40 1.1067 0.0532 20.8162 0.8464 1.3670 2.39E-09 0.2603 12.0182 
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Phụ lục 24 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của ν đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/CP 

5 mV/s 10 15 20 25 30 35 40 

4.83 5.04 5.2 5.55 5.07 5.02 4.73 3.93 

4.79 4.96 5.24 5.36 5.14 4.9 4.67 4.03 

4.95 5.09 5.11 5.45 5.18 4.98 4.7 4.39 
ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

5 mV/s 3 14.57 4.8567 0.0069 0.0139 0.0616 4.7262 4.9872 

10 3 15.09 5.03 0.0043 0.0086 0.0616 4.8995 5.1605 

15 3 15.55 5.1833 0.0044 0.0089 0.0616 5.0528 5.3138 

20 3 16.36 5.4533 0.0090 0.0181 0.0616 5.3228 5.5838 

25 3 15.39 5.13 0.0031 0.0062 0.0616 4.9995 5.2605 

30 3 14.9 4.9667 0.0037 0.0075 0.0616 4.8362 5.0972 

35 3 14.1 4.7 0.0009 0.0018 0.0616 4.5695 4.8305 

40 3 12.35 4.1167 0.0585 0.1171 0.0616 3.9862 4.2472 

 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 3.3276 7 0.4754 41.8057 4.12E-09 0.9482 3.7330 0.9225 

Within Groups 0.1819 16 0.0114      

Total 3.5095 23 0.1526           

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

5 mV/s 4.8567 3 0.0139   

10 5.03 3 0.0086   

15 5.1833 3 0.0089   

20 5.4533 3 0.0181   

25 5.13 3 0.0062   

30 4.9667 3 0.0075   

35 4.7 3 0.0018   

40 4.1167 3 0.1171   
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    24 0.1819 16 4.896 
 

Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

5 mV/s 10 0.1733 0.0616 2.8154 -0.1281 0.4748 0.5160 0.3014 1.6255 

5 mV/s 15 0.3267 0.0616 5.3060 0.0252 0.6281 0.0289 0.3014 3.0634 

5 mV/s 20 0.5967 0.0616 9.6916 0.2952 0.8981 8.39E-05 0.3014 5.5955 

5 mV/s 25 0.2733 0.0616 4.4397 -0.0281 0.5748 0.0904 0.3014 2.5633 

5 mV/s 30 0.11 0.0616 1.7867 -0.1914 0.4114 0.8996 0.3014 1.0316 

5 mV/s 35 0.1567 0.0616 2.5447 -0.1448 0.4581 0.6291 0.3014 1.4692 

5 mV/s 40 0.74 0.0616 12.0198 0.4386 1.0414 5.64E-06 0.3014 6.9396 

10 15 0.1533 0.0616 2.4906 -0.1481 0.4548 0.6518 0.3014 1.4379 

10 20 0.4233 0.0616 6.8762 0.1219 0.7248 0.0033 0.3014 3.9700 

10 25 0.1 0.0616 1.6243 -0.2014 0.4014 0.9354 0.3014 0.9378 

10 30 0.0633 0.0616 1.0287 -0.2381 0.3648 0.9947 0.3014 0.5939 

10 35 0.33 0.0616 5.3602 0.0286 0.6314 0.0268 0.3014 3.0947 

10 40 0.9133 0.0616 14.8352 0.6119 1.2148 3.24E-07 0.3014 8.5651 

15 20 0.27 0.0616 4.3856 -0.0314 0.5714 0.0968 0.3014 2.5320 

15 25 0.0533 0.0616 0.8663 -0.2481 0.3548 0.9981 0.3014 0.5002 

15 30 0.2167 0.0616 3.5193 -0.0848 0.5181 0.2669 0.3014 2.0319 

15 35 0.4833 0.0616 7.8508 0.1819 0.7848 0.0009 0.3014 4.5326 

15 40 1.0667 0.0616 17.3258 0.7652 1.3681 3.56E-08 0.3014 10.0031 

20 25 0.3233 0.0616 5.2519 0.0219 0.6248 0.0311 0.3014 3.0322 

20 30 0.4867 0.0616 7.9049 0.1852 0.7881 0.0008 0.3014 4.5639 

20 35 0.7533 0.0616 12.2363 0.4519 1.0548 4.46E-06 0.3014 7.0647 

20 40 1.3367 0.0616 21.7114 1.0352 1.6381 1.28E-09 0.3014 12.5351 

25 30 0.1633 0.0616 2.6530 -0.1381 0.4648 0.5836 0.3014 1.5317 

25 35 0.43 0.0616 6.9845 0.1286 0.7314 0.0029 0.3014 4.0325 

25 40 1.0133 0.0616 16.4595 0.7119 1.3148 7.45E-08 0.3014 9.5029 

30 35 0.2667 0.0616 4.3314 -0.0348 0.5681 0.1036 0.3014 2.5008 

30 40 0.85 0.0616 13.8065 0.5486 1.1514 8.78E-07 0.3014 7.9712 

35 40 0.5833 0.0616 9.4750 0.2819 0.8848 0.0001 0.3014 5.4704 
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Phụ lục 25 

Kết quả Xử lý số liệu khảo sát ảnh hưởng của ν đến Ip của Hg trên điện 

cực AuFE-Cu/CP-CNTs 

 

5 mV/s 10 15 20 25 30 35 40 

4.8 5.28 6.95 7.03 7.67 8.26 7.86 7.14 

4.86 5.44 6.85 7.15 7.72 8.09 8.15 7.69 

4.79 5.63 7.04 7.2 7.79 8.23 8.3 8.04 
ANOVA: Single Factor 

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

5 mV/s 3 14.45 4.8167 0.0014 0.0029 0.1148 4.5732 5.0601 

10 3 16.35 5.45 0.0307 0.0614 0.1148 5.2065 5.6935 

15 3 20.84 6.9467 0.0090 0.0181 0.1148 6.7032 7.1901 

20 3 21.38 7.1267 0.0076 0.0153 0.1148 6.8832 7.3701 

25 3 23.18 7.7267 0.0036 0.0073 0.1148 7.4832 7.9701 

30 3 24.58 8.1933 0.0082 0.0165 0.1148 7.9499 8.4368 

35 3 24.31 8.1033 0.0500 0.1001 0.1148 7.8599 8.3468 

40 3 22.87 7.6233 0.2058 0.4117 0.1148 7.3799 7.8668 

 

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 

Groups 32.2389 7 4.6056 116.3998 1.61E-12 0.9807 6.2290 0.9711 

Within 

Groups 0.6331 16 0.0396      

Total 32.8719 23 1.4292           

 

TUKEY HSD/KRAMER alpha 0.05  

group mean n ss df q-crit 

5 mV/s 4.8167 3 0.0029   

10 5.45 3 0.0614   

15 6.9467 3 0.0181   

20 7.1267 3 0.0153   

25 7.7267 3 0.0073   

30 8.1933 3 0.0165   
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35 8.1033 3 0.1001   

40 7.6233 3 0.4117   

    24 0.6331 16 4.896 
 

Q TEST          

group 1 group 2 mean std err q-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

5 mV/s 10 0.6333 0.1148 5.5148 0.0711 1.1956 0.0217 0.5623 3.1840 

5 mV/s 15 2.13 0.1148 18.5471 1.5677 2.6923 1.32E-08 0.5623 10.7082 

5 mV/s 20 2.31 0.1148 20.1144 1.7477 2.8723 3.98E-09 0.5623 11.6131 

5 mV/s 25 2.91 0.1148 25.3390 2.3477 3.4723 1.25E-10 0.5623 14.6295 

5 mV/s 30 3.3767 0.1148 29.4025 2.8144 3.9389 1.18E-11 0.5623 16.9755 

5 mV/s 35 3.2867 0.1148 28.6188 2.7244 3.8489 1.83E-11 0.5623 16.5231 

5 mV/s 40 2.8067 0.1148 24.4392 2.2444 3.3689 2.16E-10 0.5623 14.1100 

10 15 1.4967 0.1148 13.0323 0.9344 2.0589 1.92E-06 0.5623 7.5242 

10 20 1.6767 0.1148 14.5997 1.1144 2.2389 4.05E-07 0.5623 8.4291 

10 25 2.2767 0.1148 19.8242 1.7144 2.8389 4.94E-09 0.5623 11.4455 

10 30 2.7433 0.1148 23.8877 2.1811 3.3056 3.06E-10 0.5623 13.7916 

10 35 2.6533 0.1148 23.1040 2.0911 3.2156 5.04E-10 0.5623 13.3391 

10 40 2.1733 0.1148 18.9244 1.6111 2.7356 9.81E-09 0.5623 10.9260 

15 20 0.18 0.1148 1.5674 -0.3823 0.7423 0.9457 0.5623 0.9049 

15 25 0.78 0.1148 6.7919 0.2177 1.3423 0.0037 0.5623 3.9213 

15 30 1.2467 0.1148 10.8554 0.6844 1.8089 2.09E-05 0.5623 6.2674 

15 35 1.1567 0.1148 10.0717 0.5944 1.7189 5.28E-05 0.5623 5.8149 

15 40 0.6767 0.1148 5.8921 0.1144 1.2389 0.0129 0.5623 3.4018 

20 25 0.6 0.1148 5.2245 0.0377 1.1623 0.0322 0.5623 3.0164 

20 30 1.0667 0.1148 9.2881 0.5044 1.6289 0.0001 0.5623 5.3625 

20 35 0.9767 0.1148 8.5044 0.4144 1.5389 0.0004 0.5623 4.9100 

20 40 0.4967 0.1148 4.3247 -0.0656 1.0589 0.1045 0.5623 2.4969 

25 30 0.4667 0.1148 4.0635 -0.0956 1.0289 0.1439 0.5623 2.3461 

25 35 0.3767 0.1148 3.2798 -0.1856 0.9389 0.3410 0.5623 1.8936 

25 40 0.1033 0.1148 0.8998 -0.4589 0.6656 0.9976 0.5623 0.5195 

30 35 0.09 0.1148 0.7837 -0.4723 0.6523 0.9990 0.5623 0.4525 

30 40 0.57 0.1148 4.9633 0.0077 1.1323 0.0457 0.5623 2.8656 

35 40 0.48 0.1148 4.1796 -0.0823 1.0423 0.1250 0.5623 2.4131 
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Phụ lục 26 

Độ lặp lại 
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Phụ lục 27.  

Thông tin vị trí lấy mẫu 

STT 
Ký 

hiệu 
Địa chỉ Tọa độ pH 

SS 

(mg/L) 

Nhiệt độ 

(o C) 

1 PS 

Sông Xã Phước Hiệp – 

huyện Phước Sơn – 

Quảng Nam 

15o27’54”N 

107o55’39”E 
6,76 12,3 30,5 

2 ĐM  

Đak Min Xã Phước 

Hiệp – huyện Phước 

Sơn – Quảng Nam 

15o27’4”N 

107o49’51”E 
6,95 13,5 30,4 

3 GK1 

Nước giếng khoan Hộ 

ông Hoàng Châu Sơn – 

46 Trần Nhật Duật – 

TP Tam Kỳ - Quảng 

Nam 

15o35’02.4”N 

108o28’28”E 
6,81 1,2 30,2 

4 SRi 

Sông Rin - Thị trấn Di 

Lăng – huyện Sơn Hà – 

tỉnh Quảng Ngãi 

15o00’14.3”N 

108o30’33”E 
7,02 15,6 30,6 

5 SRe 

Sông Re - Xã Sơn Kỳ - 

huyện Sơn Hà – tỉnh 

Quảng Ngãi  

14o53’17.7”N 

108o31’53.2”E 
8,08 12,8 30,8 

6 AC 

Sông An Cựu Phường 

Phú Nhuận – thành phố 

Huế 

16o27’24.8”N 

107o36’01.2”E 
6,58 8,4 31,0 

7 GK2 

Nước giếng khoan 

05/405 Chi Lăng - 

Phường Phú Hậu – 

thành phố Huế 

16o29’25.6”N 

107o35’26.5”E 
6,74 1,1 30,1 

8 HB 

Nước Hồ điều hòa, 

Phường Lê Hồng 

Phong, TP. Quảng 

Ngãi 

15o07’41.2’’N 

108o48’12.3’’E 
8,3 17,8 32,3 

9 HN 

Nước Hồ điều hòa, 

Phường Nghĩa Chánh, 

TP. Quảng Ngãi 

15o07’13.4’’N 

108o48’43.3’’E 
8,5 19,5 31,8 
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Phụ lục 28 

Thông tin phân tích Hg trên máy CV-AAS 

Hoá chất:  

   Hoá chất sử dụng là hoá chất tinh khiết phân tích. 

- Nước cất sử dụng để thử nghiệm là nước cất hai lần hoặc nước cất có độ tinh 

khiết tương đương. 

- HNO3 đậm đặc (65 %, Merck) 

- Dung dịch HNO3 16 %: Pha loãng 23 mL HNO3 đậm đặc thành 100 mL với 

nước cất; 

- Dung dịch NaBH4 3 % trong NaOH 1 %: Hòa tan 15 g NaBH4 trong 500 mL 

dung dịch NaOH 1 % 

Dung dịch chuẩn Hg 

- Hg 10 ppm: Hút chính xác 1 mL dung dịch chuẩn Hg 1000 ppm vào bình định 

mức 100 mL, định mức lại bằng HNO3 0,1 N. 

- Hg 100 ppb: Hút chính xác 1 mL dung dịch chuẩn Hg 10 ppm vào bình định 

mức 100 mL, định mức lại bằng HNO3 0,1 N. 

 Điều kiện vận hành máy  

  -  Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, điều chỉnh một số thông số tối ưu của 

máy như: 

         + Khí Argon (Khí mang) 

         + Cell đo hóa hơi bằng thạch anh 

         + Bộ hóa hơi lạnh 

Sử dụng đèn cathot rỗng Hg: 

+ Cường độ đèn: 15 mA. 

+ Thời gian đọc: 10 s. 

+ Độ rộng khe: 0,7 nm. 

+ Bước sóng Hg: 253,7 nm 

- Tiến hành xây dựng đường chuẩn, đo mẫu và mẫu trắng theo tài liệu kỹ thuật, 

hướng dẫn sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh. 

        - Dãy chuẩn làm việc: 
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TT Thể tích dung dịch 

HNO3 16 % (mL) 

Thể tích dung dịch 

chuẩn 100 ppb (mL) 

Hàm lượng Hg có trong 

dung dịch đo (ng) 

1 1 0 0 

2 1 0,2 20 

3 1 0,4 40 

4 1 0,6 60 

5 1 0,8 80 

6 1 1,0 100 

                   Hệ số hồi qui tuyến tính của đường chuẩn: R2  ≥  0,99. 

- Đo mẫu, mẫu trắng: Lần lượt lấy V mL mẫu cho vào ống đo mẫu, thêm 1 mL 

dung dịch HNO3 16 % và tiến hành đo trên thiết bị. 

Tính toán và đánh giá kết quả thử nghiệm 

 Tính toán kết quả 

- Hàm lượng Hg có trong mẫu X (mg/kg) được tính theo công thức sau: 

       X  = 
(Cm x K - Ct) x Vđm 

1000 x Vh x M 

Trong đó: 

- Vđm: Thể tích định mức mẫu (mL); 

- Cm: hàm lượng của mẫu tính theo đường chuẩn (ng); 

- K: hệ số pha loãng (nếu có); 

- M: lượng mẫu lấy để thử nghiệm, (g); 

- Vh: thể tích mẫu lấy để đo trên thiết bị (mL).  
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Phụ lục 29 

Kết quả phân tích Hg trên máy CV-AAS 
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	Ion H+ trong dung dịch ảnh hưởng đến dạng tồn tại của kim loại trong dung dịch và do đó cũng ảnh hưởng đến các quá trình điện cực của chúng, tức là ảnh hưởng đến thế đỉnh và dòng đỉnh của quá trình oxi hóa - khử các kim loại trên bề mặt điện cực. Mặt ...
	Bên cạnh ảnh hưởng của H+, các anion của axit cũng đóng một vai trò quan trọng đối với các phản ứng điện hóa trên bề mặt điện cực, do chúng có thể tạo phức với ion kim loại cần phân tích hay tham gia vào các phản ứng khác trong dung dịch điện phân, là...
	Vì vậy, để đánh giá ảnh hưởng của thành phần nền đến kết quả ghi Ip của thủy ngân, trước hết cần khảo sát ảnh hưởng của loại và nồng độ 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. Áp dụng các điều kiện phân tích như đã trình bày ở Bảng 3.2. Ngoài loại axit đang khảo sát, dung dịch p...

	Hình 3.6. Các đường DP-ASV của HgII trên điện cực AuFE/GC, AuFE-Cu/GC, AuFE-Cu/CP và AuFE-Cu/CP-CNTs trong dung dịch có chứa HNO3 10-3 M (a, c, e, g) và HClO4 10-3 M (b, d, f, h).
	Như đã kết luận ở trên, môi trường axit HClO4 cho Ip của Hg cao và độ lặp lại tốt hơn so với môi trường HCl và HNO3. Để chọn khoảng nồng độ phù hợp cho quá trình phân tích, đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit HClO4 đến tín hiệu hòa tan củ...
	Khi lưu ý đến độ lặp lại của kết quả ghi Ip của Hg, có thể thấy: Điện cực AuFE/GC thường cho các kết quả đo có độ lặp lại không tốt bằng độ lặp lại thu được khi ghi Ip trên các loại điện cực còn lại; Điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs cho phép nhận được kết quả...
	Nhìn chung, khi tăng dần nồng độ HClO4 từ 10-4 M đến 5.10-2 M thì Ip của thủy ngân lúc đầu tăng dần, nhưng sau đó bị suy giảm ở các mức nồng độ axit cao.
	Ở nồng độ HClO4 10-4 M điện cực AuFE/GC không ghi được Ip của Hg và kết quả ghi Ip khi dùng các điện cực AuFE-Cu/GC có độ lặp lại không tốt so với độ lặp lại của Ip khi ghi ở các mức nồng độ cao hơn. Điều này có thể do ở nồng độ axit thấp Hg(II) tồn t...
	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.7 là độ lệch chuẩn SD
	3.2.2. Ảnh hưởng nồng độ dung dịch Au(III) và Cu(II) đến tín hiệu hòa tan của Hg

	Chỉ ghi được đỉnh hòa tan của Hg khi dung dịch phân tích 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) cần thêm vào dung dịch phân tích nhằm thu được Ip của Hg đủ lớn và lặp lại tốt, đã tiến hành ...
	3.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn vật liệu nhồi điện cực than nhão

	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.11 là độ lệch chuẩn SD
	3.2.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ graphit và MWCNTs
	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.12 là độ lệch chuẩn SD
	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)
	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.13 là độ lệch chuẩn SD
	Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Edep -0,9 V; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.10.
	3.2.5. Ảnh hưởng của thế và thời gian làm sạch

	3.2.5.1. Ảnh hưởng của thế làm sạch (Eclean)
	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.15 là độ lệch chuẩn SD
	3.2.5.2. Ảnh hưởng của thời gian làm sạch (tclean)
	Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Eclean 800 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.12.
	ĐKTN: Eclean 800 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.12.
	3.2.6. Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực (()


	Hình 3.17. Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực đến Ip của Hg
	Trong thực tế khi tốc độ quay ω lớn hơn 2000 rpm thì 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. Vì vậy, tốc độ quay điện cực là 2000 rp...
	3.2.7. Ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật von-ampe hòa tan xung vi phân
	Trong phương pháp DP-ASV, ngoài các yếu tố như thế điện phân làm giàu, thời gian điện phân làm giàu, biên độ xung (Eampl) và tốc độ quét thế (v) trong giai đoạn hòa tan cũng có ảnh hưởng mạnh đến độ lớn dòng đỉnh hòa tan.
	3.2.7.1. Ảnh hưởng của biên độ xung (Eampl)
	ĐKTN: Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); ω 2000 rpm; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.15.

	Hình 3.18. Ảnh hưởng của biên độ xung đến Ip của Hg
	ĐKTN: ω 2000 rpm; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.15.
	3.2.7.2. Ảnh hưởng của tốc độ quét thế (v)
	ĐKTN: Các giá trị Ip trong bảng là trung bình số học của 3 phép đo lặp lại (n = 3); Eampl 100 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.16.

	Thanh sai số được biểu diễn ở Hình 3.19 là độ lệch chuẩn SD
	ĐKTN: Eampl 100 mV; Các ĐKTN khác như ở Bảng 3.16.
	3.2.8. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp

	3.2.8.1. Độ lặp lại

	Hình 3.21. Biến thiên của tín hiệu hòa tan Ip theo nồng độ HgII
	Hình 3.22. Đường DP-ASV của các dung dịch Hg trong thí nghiệm xác định LOD và LOQ
	3.2.9. Ảnh hưởng của chất cản trở

	Ảnh hưởng của một số ion thường có mặt trong nước tự nhiên (ở nồng độ cỡ ppm và lớn hơn) như Fe2+, Fe3+, Ca2+, Cu2+, Cl(, SO42(, Mn2+, NO3- và chất hoạt động bề mặt Triton X-100, đến kết quả xác định Ip của Hg trên điện cực Au...
	Mặc dù ion Cu2+ đã được thêm vào dung dịch phân tích để tạo màng Au-Cu bằng kỹ thuật in-situ trong giai đoạn điện phân làm giàu, nhưng nồng độ Cu2+ thêm vào (0,05 mg/L) vẫn còn thấp hơn nồng độ tối đa cho phép của Cu2+ tron...
	Để khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của các tác nhân cản trở, tiến hành ghi Ip của dung dịch phân tích chứa 2 (g/L Hg(II) và ghi Ip của dung dịch này sau khi thêm chất cản trở với nồng độ tăng dần trong một khoảng xác địn...
	,∆𝐼-𝑝.,%.=,,𝐼-𝑝-∗.−,𝐼-𝑝-0.-,𝐼-𝑝-0..×100  (3.7)
	trong đó: Ip( và Ipo lần lượt là Ip của dung dịch Hg(II) 2 (g/L và Ip của dung dịch này đã thêm chất cản trở đang khảo sát.
	Chất cản trở khảo sát được xem là có gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đo Ip của thủy ngân ở một mức nồng độ xác định, khi ở mức nồng độ đó |(Ip| > ½RSDR (= 20,4 %, giá trị của ½RSDR tính ở mức nồng độ 2 (g/L) [13...
	Hình 3.23. Các đường DP-ASV ảnh hưởng của các ion đến Hg(II) 2 µg/L
	3.2.10. Quy trình phân tích
	(a): multiwalled carbon nanotubes.

	Hình 3.24. Quy trình phân tích Hg(II) trong nước tự nhiên bằng phương pháp DP-ASV với điện cực AuFE-Cu/CP-CNTs
	3.3. ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH
	3.3.1. Chuẩn bị mẫu
	3.3.2. Kiểm soát chất lượng quy trình phân tích
	Phân tích mẫu thêm chuẩn (spiked samples)
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