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Дисертацията съдържа 113 страници, в които са включени 16 таблици, 28 фигури и 178 

цитирани литературни източника. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрен съвет на катедра 
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Дисертантката е билa редовен докторант към катедра Аналитична химия, ФХФ на СУ ―Св. 
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I. Увод 

 Живакът и неговите съединения са силно токсични вещества, които присъстват в 

околната среда в резултат на естествени и антропогенни емисии. Поради негативното им 

влияние върху състоянието на екосистемите и потенциалните рискове за човешкото здраве 

Европейското законодателство ги класифицира като приоритетни замърсители и налага 

строги рамки с цел намаляване на емисиите от индустриален и битов характер. Като част 

от усилията на Европейската общност в тази насока са забраните за износ на метален 

живак и за производство на живачни измервателни уреди. 

 Съществена особеност в поведението на живака е способността му да съществува в 

околната среда под няколко форми, които значително се различават по отношение на 

своите мобилност, токсичност и биоакумулативност. Биогеохимичният цикъл на този 

елемент е поредица от естествено повлияни процеси на взаимопревръщания между 

елементен живак (Hg
0
), неорганичен живак (Hg(I), Hg(II)) и органичен живак (CH3Hg

+
; 

(CH3)2Hg; C2H5Hg
+
; (C2H5)2Hg; PhHg

+
). Алкилживачните форми, в частност метилживакът, 

се отличават с изключително високата си токсичност и със способността си да се 

натрупват в живата материя. Получен в резултат на биотично или абиотично метилиране 

на Hg(II) във водни системи, метилживакът рязко покачва съдържанията си по 

хранителната верига и в някои риби те достигат до милион пъти по-високи стойности в 

сравнение със заобикалящата ги водна среда. Рисковете от излагане на въздействие на 

живак са добре изучени, но за да бъдат коректно оценени, вече не е достатъчно 

определянето само на тоталното му съдържание, а е необходима информация за 

разпределението и концентрационните отношения на неговите форми.  

 Специационният анализ на Hg поставя редица предизвикателства пред 

съвременната аналитична химия, тъй като концентрациите му в околната среда при 

отсъствие на замърсяване са изключително ниски. Точното и надеждно определяне на 

неговите форми изисква разработване на методи  с достатъчно висока чувствителност, при 

които матричните пречения и рисковете от загуби и превръщания на аналитите са сведени 

до минимум. Понастоящем значителна част от специационния анализ на Hg се основава на 

хроматографско разделяне на формите, последвано от високо чувствително 

инструментално измерване, което обикновено е индуктивно свързана плазма с 
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масспектрометрия (ICP-MS) или атомно-флуоресцентна спектроскопия (AFS). Напълно 

автоматизирани, надеждни и възпроизводими, тези методи позволяват определянето на 

всички налични форми на Hg в анализираната проба. В повечето случаи обаче, 

специационният анализ на Hg в клиничната диагностика, безопасност на храни и околна 

среда е фокусиран единствено върху Hg(II) и CH3Hg
+
, което не оправдава високата цена, 

съчетана с традиционните нужди от дериватизации и/или концентриране при 

хроматографските методи.  

 През последните години все по-осезаемо се забелязват тенденциите към търсенето и 

разработването на алтернативни методи, които да са достатъчно информативни за 

мониторингови цели. Развитието на нехроматографски подходи е обект на нестихващ 

интерес поради широкия спектър от възможности, които предлагат за целите на 

специационния анализ. Базирани на различните физични и химични свойства на отделните 

форми, тези методи се характеризират с бързина, ниска себестойност, висока ефективност 

и лесна експлоатация. Нехроматографската методология обхваща широк периметър от 

разнородни по своята същност стратегии за определянето на  Hg(II) и CH3Hg
+
 в проби от 

околната среда, храни, биологични проби. Твърдофазната екстракция (SPE) е добре 

известен и широко използван метод в аналитичната практика, който се характеризира с 

ниска консумация на реактиви и разтворители, високи фактори на концентриране, 

гъвкавост и сравнително лесна автоматизация. Приложението на SPE в специационния 

анализ на Hg се базира на възможностите за (i) високо селективна сорбция на една форма и 

определяне на другата по разликата в концентрациите на общия и сорбирания Hg или (ii) 

сорбция на двете форми и последващото им разделяне чрез селективно елуиране.  

 Ключов момент при разработването на SPE процедура за нехроматографско 

определяне на Hg форми е изборът на ефективен сорбент с достатъчно високи капацитет и 

селективност към целевия аналит. Обикновено търговски достъпните продукти не 

притежават оптимален набор от характеристиките, необходими за целите на 

специационния анализ и поради тази причина търсенето на нови материали е актуална 

задача на съвременната аналитика. Сред приоритетните изисквания, които се поставят към 

сорбентите за SPE, са стабилност при съхранение и експлоатация, ниска цена и/или 

възобновимост, получаване по опростени синтетични процедури, бърза кинетика на 

сорбция и десорбция.  
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 Настоящият дисертационен труд е фокусиран върху моделирането и синтеза  на 

нови композитни материали на базата на йонно отпечатани полимери и сребърни 

наночастици, имобилизирани върху повърхността на функционализиран SiO2 и тяхното 

приложение като ефективни сорбенти в твърдофазната екстракция на Hg(II).  

 

II. Цели и задачи 
 

 Целите на дисертационния труд включват синтез и охарактеризиране на 

иновативни композитни материали от типа "ядро-обвивка" и приложението им за 

нехроматографски специационен анализ на Hg, базиран на високо селективна 

твърдофазна екстракция. Голямата активна повърхност и стабилност на силициевия 

диоксид го правят изключително подходящ за инертна подложка (ядро), а формирането на 

обвивката може да бъде постигнато чрез изграждане на полимерен слой с висока 

екстракционна ефективност и селективност или чрез инкрустирането му със сребърни 

наночастици с висока химична активност. Поставените конкретни задачи са: 

 

 1.   Синтез и охарактеризиране на материалите.  

 А. Синтез на Hg(II)-отпечатани полимерни слоеве върху повърхността на 

модифициран силикагел в присъствие на 1-пиролидин дитиокарбамат или 1-(2-

тиазолилазо)-2-нафтол. 

 В.  Синтез и имобилизиране на сребърни наночастици върху субмикронни сфери 

аминофункционализиран SiO2. 

 2. Екстракционна ефективност и селективност на получените сорбенти по 

отношение на Hg(II) и CH3Hg
+
. 

Оптимизации и дефиниране на условията за количествени сорбция и елуиране. 

 Установяване влиянието на рН на средата, матрични компоненти и количеството на 

сорбентите върху екстракционната им ефективност и селективност. Изследвания върху 

кинетиката на процесите на сорбция и десорбция и определяне на максималните 

сорбционни капацитети. Избор на подходящ тип и концентрация на елуента. Оценка на 

оптимални параметри за твърдофазна екстракция в динамичен режим – дебити на пробата 

и елуента.  
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 3.  Изследвания върху механизма на сорбция. 

 4.  Приложение на сорбентите за твърдофазна екстракция на Hg(II) от реални проби 

вина и повърхностни води. Разработване на аналитични процедури за определяне на 

химични форми на Hg в изследваните матрици.  

 

III. Експериментална част 
 

 1. Синтез на сорбентите 

 

 1.1. Синтез на Hg(II)-отпечатани полимери върху повърхността на силикагел 

         (SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg)) 

 

 Синтезът на Hg(II)-отпечатани полимери от типа "ядро-обвивка" (SiG-P(PDC-Hg) и 

SiG-P(TAN-Hg)) започва с активиране на повърхността на 4 g силикагел (SiG) чрез 

третиране с 30 ml 6mol L
−1 

HCl и кипене под обратен хладник в продължение на 8 часа. 

Активираният силикагел (aSiG) е филтруван и промит с бидестилирана вода до неутрална 

реакция, след което е изсушен под вакуум при температура 70 °С за 8 часа. В следващия 

етап от синтеза активираният силикагел е модифициран чрез химическо свързване на 

способни да полимеризират функционални групи. За тази цел aSiG е обработен с 6 mL 

TSPM, след което получената смес е подложена на кипене под обратен хладник в 

продължение на 24 часа [1]. Частиците (SiG-TSPM) са отделени чрез центрофугиране, 

промити са с етанол, след което са изсушени под вакуум при 60°С за 12 часа. 

Повърхностният слой на йонно отпечатаните сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) е 

формиран в резултат на съполимеризация между TSPM от повърхността на SiG-TSPM (0.5 

g), функционалния мономер МАА (2.4 mmol) и омрежващия агент TMPTM (2.4 mmol). 

Синтезите са проведени в ацетонитрил като разтворител (75 mL) в присъствието на 

шаблон Hg(II) (0.4 mmol), инициатор AIBN (16 mg) и неполимеризиращи лиганди PDC (0.8 

mmol) и TAN (0.4 mmol), съответно. Непосредствено преди инициирането на процеса 

суспензията е продухана с азот в продължение на 15 минути с цел да се изгони кислорода. 

Съполимеризацията е проведена в запоени стъклени ампули при температура 60 °С за 24 

часа. Получените сорбенти са филтрувани и промити последователно с ацетонитрил и 
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вода, за да бъдат отстранени нереагиралите мономери и други възможни онечиствания. 

Шаблонният йон е елуиран в няколко последователни стъпки чрез използване на 4 mol L
−1

 

HNO3 и 0.5 mol L
−1 

TU в 0.5 mol L
−1

 HCl, които са повторени, докато концентрацията на 

Hg(II) в елуата падне под инструменталната граница на откриване на CV-AAS. Принципна 

схема на синтезите на полимерните сорбенти е представена на фигура 1. 

 По същата методика, но в отсъствие на шаблонния йон Hg(II) и/или лиганд, са 

синтезирани два типа контролни (неотпечатни) полимери: (i) SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN) – 

синтезът е проведен в отсъствие на Hg(II) и (ii) SiG-P(B) – синтезът е проведен в отсъствие 

както на Hg(II), така и на лиганд (PDC или TAN). 

 

 1.2. Синтез на сребърни наночастици, имобилизирани върху повърхността на 

аминфункционализиран силициев диоксид (SiO2-NH2/AgNPs) 

 

 Синтезът на композитния материал SiO2-NH2/AgNPs е проведен в няколко стадия, 

които обхващат (i) синтез на аминфункционализирани субмикронни сфери SiO2 чрез зол-

гел процес; (ii) "зелен" синтез на сребърни наночастици (AgNPs), основан на химическа 

редукция на Ag
+
; (iii) имобилизиране на AgNPs върху повърхността на SiO2-NH2 по метода 

на колоидното смесване.  

 1.2.1. Зол-гел синтез на субмикронни частици SiO2-NH2 

 Монодисперсни субмикронни сфери SiO2-NH2 със среден диаметър 370 nm са 

получени по модифицирана процедура [2], базирана на методa на Stöber, който по 

същество представлява контролирана хидролиза на тетраетилортосиликат (TEOS) в 

етанолов разтвор, съдържащ вода и амоняк, съпроводена с контролирана алкохолна и 

водна кондензация [3]. 

 Смес от чист етанол, амоняк и бидестилирана вода е добавена бързо към алкохолен 

разтвор на TEOS  при електромагнитно разбъркаване. Съставът на реакционната смес е 

0.25 mol L
-1 

TEOS, 0.5 mol L
-1 

NH3 и 5 mol L
-1 

H2O. Реакцията на синтез на субмикронните 

сфери SiO2 протича за 4 часа при стайна температура и магнитно разбъркване. Следващият 

етап от синтеза е аминфункционализиране на получените сфери SiO2 чрез директно 

инжектиране на APTMS (0.2 mol L
-1

) в реакционната суспензия от първия етап. 
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Фигура 1. Синтезна схема за получаване на сорбентите SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg) и 

SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN). 
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  Реакцията на функционализирането протича в продължение на 12 часа при стайна 

температура и електромагнитно разбъркване. Полученият продукт е отделен от матерния 

разтвор чрез центрофугиране и промит трикратно с чист етанол  и трикратно с 

дестилирана вода чрез ултразвуково редиспергиране. Суши се при температура 80С и се 

съхранява в ексикатор.  

 

1.2.2. Синтез на AgNPs 

Водната дисперсия на AgNPs е получена чрез редукция на AgNO3 под действие на 

ултразвук. Като щадящ околната среда редуктор е използвана D-(+) глюкоза в 

присъствието на катализатор NaOH и скорбяла в качеството на нетоксичен стабилизиращ 

агент [4]. Водният разтвор на скорбяла (32 mL, 0.2%, w/v) е поставен в ерленмайерова 

колба с шлиф и в продължение на 15 минути е хомогенизиран в ултразвуковата вана (100 

W, 38 kHz). Към разтвора на скорбялата са прибавени 16 mL от разтвора на AgNO3 с 

концентрация 0.001 mol L
-1

 и сместа се разбърква на ултразвук в продължение на 10 

минути, така че да се осигури дифузия на металните йони Ag
+
 до вътрешната повърхност 

на спираловидно-структурирания стабилизиращ агент – разтворимата скорбяла. Към този 

разтвор се прибавят 480 µL от разтвора на редуциращия агент - 0.1 mol L
-1 

D-(+) глюкоза, а 

веднага след това под действие на ултразвук се прибавят 2.4 mL от разтвора на NaOH с 

концентрация 0.1 mol L
-1

. Температурата в ултразвуковата вана се поддържа постоянна - 

302 C. Реакционното време е 60 минути, отчитано след първоначалното оцветяване на 

реакционната смес. Получената водна суспензия на AgNPs притежава характерно жълто 

оцветяване и е стабилна няколко месеца при съхранение на тъмно. 

 

 1.2.3. Имобилизиране на AgNPs върху повърхността на SiO2-NH2 

 Последният етап от получаването на композитния материал SiO2-NH2/AgNPs е 

имобилизирането на AgNPs върху субмикронните ядра от SiO2-NH2, което е постигнато по 

метода на колоидното смесване. Водната суспензия на AgNPs е прибавена чрез накапване 

към суспензията на SiO2-NH2 при рН 2.5, в резултат на което отрицателно заредените 

AgNPs се задържат от положително заредените NH2-групи. Количествата на прекурсорите 

са подбрани така, че да се постигне 1 wt% максимално натоварване на Ag върху частиците 
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SiO2-NH2. След смесването на двете суспензии хемисорбцията е проведена в продължение 

на 12 часа при стайна температура и електромагнитно разбъркване. След центрофугиране 

полученият продукт е под формата на жълто-зелена утайка, а бистрият супернатант е 

индикация за пълното отлагане на AgNPs върху частиците на SiO2-NH2. Сорбентът SiO2-

NH2/AgNPs е промит неколкократно с бидестилирана вода и е изсушен при 80 С. Точното 

количество на отложеното Ag е определено чрез пламъкова атомноабсорбционна 

спектроскопия (FAAS) след разтваряне на нанокомпозита в конц. HNO3. 

 Работната суспензия на нанокомпозитния материал SiO2-NH2/AgNPs с 

концентрация 10 g L
-1 

е приготвена чрез ултразвуковото му диспергиране в бидестилирана 

вода. Съдържанието на Ag в получената суспензия е определено чрез FAAS. 

 

 2. Изследвания и оптимизация на екстракционните характеристики 

на сорбентите 

 

 2.1. Изследване на екстракционните характеристики на SiG-P(PDC-Hg) и  

                   SiG-P(TAN-Hg) 

 

 Екстракционните характеристики на двата сорбента са изследвани както в статичен, 

така и в динамичен режим. Зависимостите на екстракционната ефективност от фактори 

като рН на средата, концентрация и обем на елуента, време за сорбция и десорбция са 

оценени в статичен режим. Към 25 mg от всеки сорбент са добавени 10 mL разтвор, 

съдържащ 5 ng Hg(II). Стойностите на рН са варирани в интервала 1–8 чрез добавяне 

съответно на NH4OH или HNO3. След достигане на желаната рН стойност твърдофазната 

екстракция е проведена в продължение на 30 минути при непрекъснато разбъркване с 

помощта на клатачна машина. След това пробите са центрофугирани при 5000 rpm, 

ефлуатите са отделени, сорбентите са промити с дестилирана вода, а Hg(II) е елуиран с 2 

mL 0.1 mol L
−1 

TU в 0.1 mol L
−1

 HCl в продължение на 30 минути. Концентрациите на 

Hg(II) в ефлуатите и елуатите са измерени чрез CV-AAS, въз основа на които са изчислени 

степените на сорбция и елуиране.  

 Капацитетите на двата сорбента са определени чрез третирането на 25 mg от 

сорбента с излишък от Hg(II) при рН 6 и постоянно разбъркване за 30 минути. 
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 Кинетиката на сорбция и десорбция на Hg(II) е изследвана при идентични условия 

(25 mg сорбент, 5 ng Hg(II) в 10 mL проба) в интервала 5–90 минути при рН 6. 

Количествата на Hg(II) в елуатите и ефлуатите са определени чрез CV-AAS, след което са 

изчислени степените на сорбция и елуиране. 

 Селективността на SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) е изследвана в проби от води и 

вино, съдържащи 5 ng Hg(II), 5 ng CH3Hg
+
  и 2 µg Cd(II), Cu(II), Fe(III), Pb(II), Zn(II). 

Твърдофазната екстракция е проведена с 25 mg сорбент при рН 6 за 30 минути. Пробите са 

центрофугирани (5000 rpm), след което сорбентът е промит двукратно с дейонизирана вода 

и елуиран с 0.1 mol L
−1 

TU в 0.1 mol L
−1

 HCl. Концентрациите на Hg(II) и CH3Hg
+
 в 

елуатите и ефлуатите са измерени чрез CV-AAS, а на Cd(II), Cu(II), Fe(III), Pb(II) и Zn(II) 

чрез FAAS. 

 Изследвания и оптимизиция на екстракционните характеристики на SiG-P(PDC-Hg) 

са направени и в динамичен режим. За целта 100 mg сорбент са поставени в малка 

спринцовка (2 mL, 8 mm вътрешен диаметър и 60 mm дължина) чрез пропускането му през 

колонката под формата на суспензия при слабо налягане, като по този начин се образува 

сорбционен слой с височина 8–10 mm. Предварително долният край на спринцовката е 

запушен с фрита, за да се предотвратят загуби на сорбента. Отгоре също е блокиран с 

парче фрита и така направената колонка се свързва с перисталтична помпа, осигуряваща 

непрекъснат поток на разтворите на пробата и елуента. Непосредствено преди 

твърдофазната екстракция сорбентът е кондициониран с ацетатен буфер с рН 6, след което 

проби вино с различен обем (20–50 mL), съдържащи 5 ng Hg(II) са пропуснати през 

колонката със скорост на потока 1–5 mL min
−1

. След това сорбентът е промит 

последователно с 10 mL дестилирана вода и 10 mL ацетонитрил, след което сорбираният 

Hg(II) е елуиран с 2 ml 0.1 mol L
−1 

TU в 0.1 mol L
−1

 HCl, като скоростта на потока е 

варирана между 0.2–1 mL min
−1

. Количествата на Hg(II) в ефлуатите и елуатите са 

определени чрез CV-AAS, въз основа на които са определени оптималните стойности за 

всеки един от изследваните параметри. Преди всеки следващ екстракционен цикъл през 

колонката се пропускат 10 mL ацетонитрил с цел да бъдат отстранени задържаните от 

сорбента матрични компоненти. 
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 2.2. Изследване на екстракционните характеристики на SiO2-NH2/AgNPs 

 

 Екстракционните характеристики на SiO2-NH2/AgNPs са изследвани единствено в 

статичен режим, тъй като естеството на нанокомпозитния материал не предполага 

приложението му в колонна твърдофазна екстракция. Различни обеми от водната 

суспензия на сорбента са третирани с разтвори, съдържащи 10 ng Hg(II) или CH3Hg
+
. 

Стойностите на рН са варирани в интервала между 1–7 чрез добавяне на HCl/HNO3 или 

NH4OH. Сорбцията е проведена в продължение на 60 минути при енергично разклащане, 

след което пробите са центрофугирани при 14500 rpm. Ефлуатите са отделени, а сорбентът 

е обработен с подходящ елуент в продължение на 30 минути при стайна температура или в 

термореактор при 90С. Получените елуати са приведени до обем 10.0 mL и след 

центрофугиране количествата на Hg(II) или CH3Hg
+
 в тях, както и в ефлуатите, са 

определени чрез ICP-MS. 

 

 2.3. Изчисления за оценка на екстракционните характеристики на сорбентите 

 

 Степента на сорбция (S, %) е дефинирана със следната зависимост: 

S % = [(Ai – Aeff)/Ai] × 100, 

където Aeff е масата на аналита (µg) в ефлуата след провеждане на твърдофазна 

екстракция; Ai е масата на аналита (µg) в изходния разтвор.  

 Степента на елуиране (Е, %) се изчислява по следната зависимост: 

E % = [Ael/(Ai – Aeff)] ×100, 

където Ael е масата на аналита (µg) в елуата, Aeff е масата на аналита (µg) в ефлуата след 

провеждане на твърдофазна екстракция; Ai е масата на аналита (µg) в изходния разтвор.   

  Коефициентът на разпределение (D) се изчислява съгласно израза: 

D = (Ai – Aeff)/ Aeff 

 Коефициентът на селективност (SHg/Me) е дефиниран като:  

SHg/Me = DHg/DMe, 

където DHg и DMe са коефициентите на разпределение съответно на Hg(II) и на CH3Hg
+
, 

Cd(II), Cu(II), Fe(III), Pb(II), Zn(II). 
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IV. Резултати и обсъждане 

 
IV.1. Йонно отпечатани сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) 

 
 Синтезът на повърхностно отпечатаните сорбенти от типа "ядро-обвивка" е 

проведен в няколко етапа (фиг. 1). Първоначално повърхността на предварително 

активиран силикагел ("ядро") се модифицира чрез химично свързване с 

(триметоксисилил)пропил метакрилат (TSPM) с цел въвеждане на способни да 

полимеризират двойни връзки. Следващият етап се състои в съполимеризация на тези 

двойни връзки с МАА и ТМРТМ в присъствие на подходящи шаблонни видове, в резултат 

на което се формира "обвивката" от Hg(II)-отпечатан съполимерен гел. Като шаблонни 

видове са използвани: комплекс на Hg(II) с пиролидин дитиокарбамат (PDC), комплекс на 

Hg(II) с 1-(2-тиазолилазо)-2-нафтол (TAN), само PDC и само TAN. Получените сорбенти 

са означени със следните съкращения: SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg), SiG-P(PDC) и 

SiG-P(TAN), съответно. Синтезът на неотпечатан (blank) полимерен сорбент, означен с 

SiG-P(B), е проведен в отсъствие както на лиганд, така и на Hg(II). 

 

 1. Охарактеризиране на състава и структурата на сорбентите 

 

 За да бъде направена оценка за ефективността на процесите на модификация и 

синтез на полимерите върху повърхността на SiG е проведен елементен анализ. 

Получените резултати са представени в таблица 1. Стойността за процентното съдържание 

на въглерод в SiG-TSPM доказва успешната функционализация на силикагела, като 

съдържанието на полимеризиращите групи от метакрилатните фрагменти е изчислено 

0.733 mmol g
-1 

сорбент. 

 След формирането на полимерния слой върху повърхността на SiG-TSPM 

съдържанието на въглерод се повишава до 21–28 % при всички сорбенти. Изчислените 

степени на инкорпориране на лигандите за грам сух сорбент са съответно 0.194 mmol (SiG-

P(PDC-Hg)), 0.129 mmol (SiG-P(PDC)), 0.121 mmol (SiG-P(TAN-Hg)) и (SiG-P(TAN)). 

Получените резултати свидетелстват за надеждно включване на лигандите в полимерната 
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матрица, което от своя страна е предпоставка за висок капацитет и селективност на 

синтезираните материали. 

  

Таблица 1. Елементен анализ на Hg(II)-отпечатани и неотпечатани полимерни сорбенти. 

 

Сорбент C (%) H (%) N (%) S (%) 

SiG-TSPM 8.79 1.65 - - 

SiG-P(B) 28.46 4.31 - - 

SiG-P(PDC-Hg) 22.89 3.37 0.78 1.24 

SiG-P(PDC) 21.55 3.04 0.67 0.83 

SiG-P(TAN-Hg) 24.11 3.78 0.45 0.39 

SiG-P(TAN) 23.67 3.23 0.39 0.38 

 

 

 Повърхностите на сорбентите са охарактеризирани чрез сканираща електронна 

микроскопия (SEM). На фигура 2 са представени електронномикроскопски снимки на 

немодифициран силикагел (А) и на сорбента SiG-P(PDC-Hg) (B), на които ясно се 

забелязват разликите в морфологията на двата материала. В сравнение с немодифицирания 

силикагел, при SiG-P(PDC-Hg) се наблюдава увеличена глобуларна повърхност, което е 

резултат от присъствието на Hg(II)-oтпечатания полимерен слой върху частиците на SiG.  
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Фигура 2. SEM изображения на немодифициран SiG (А) и на повърхностно отпечатания 

сорбент SiG-P(PDC-Hg) (B). 

 

 С цел изследване на химичната структурата на сорбентите и доказване на 

успешното модифициране на повърхността на силикагела са снети инфрачервени спектри 

на SiG-TSPM, както и на всички отпечатани и контролни полимери. Ивиците при 1640 

cm
−1 

и 1728 cm
−1 

в спектъра на SiG-TSPM, дължащи се на C=C и C=O връзки, 

потвърждават наличието на метакрилатни фрагменти на повърхността на силикагела. Във 

всички спектри се наблюдават характеристичните ивици на SiO2 и на съполимерния слой 

(MAA–TMPTM): ивици около 1100 cm
−1 

и 465 cm
−1

, дължащи се на валентните трептения 

на Si–O–Si,  ивица при 1727 cm
−1

, свързана с наличието на C=O връзки, интензивна 

A 

B 
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абсорбционна ивица при 3680–3200 cm
−1

, дължаща се на силанолните и карбоксилните –

OH валентни трептения. В спектрите на SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(PDC) характеристични 

ивици, съответстващи на C=S фрагмента от дитиокарбаматната група, се припокриват с 

интензивната абсорбционна ивица на силикагела при около 1150 cm
−1 

[5]. Ивиците, 

съответстващи на вибрационните трептения на C=S и C–S, в спектъра на SiG-P(PDC) се 

наблюдават съответно при 1153 cm
−1 

и 669 cm
−1

, докато в спектъра на SiG-P(PDC-Hg) е 

регистрирано отместване към по-ниските честоти (1105 cm
−1 

и 678 cm
−1 

съответно), 

дължащо се на комплексообразуването между Hg(II) и PDC. В спектъра на SiG-P(TAN) 

при около 1612 cm
−1 

се наблюдава абсорбционна ивица с нисък интензитет, съответстваща 

на N=N валентното трептене. В спектъра на SiG-P(TAN-Hg) същата ивица се появява при 

около 1620 cm
−1

, което е индикация за координирането между Hg(II) и TAN. 

 

 2. Екстракционна ефективност и оптимизация на параметрите на 

твърдофазна екстракция 

 

 Синтезираните чрез „трапинг‖ техника повърхностно отпечатани сорбенти SiG-

P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) демонстрират висока селективност към отпечатания йон 

Hg(II) в резултат на ефекта на памет, внедрен в полимерната матрица чрез инкорпориране 

на съответните лиганди и формиране на кухини със строго специфични размер и 

функционалност. Приложението на тези материали като ефективни сорбенти в 

твърдофазната екстракция обаче изисква оптимизация на определен набор от фактори, 

оказващи влияние върху степените на сорбция и елуиране. 

 

 2.1. Влияние на рН на средата и природата на лиганда  

 

 Hg(II)-отпечатаните композитни сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg), 

контролните сорбенти SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN), както и неотпечатания сорбент SiG-P(В) 

са изследвани по отношение на сорбция на Hg(II) във водни разтвори с рН в интервал от 1 

до 8. Получените резултати са дадени на фигура 3. 
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Фигура 3. Зависимост на степените на сорбция S (%) от рН на средата. 

 

 От фигура 3 ясно се вижда превъзходството на отпечатаните с комплекси между 

Hg(ІІ) и лигандите PDC и TAN сорбенти (SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg)) над 

останалите изследвани сорбенти (контролните (SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN-Hg)) и 

неотпечатания P(В)). Количествена сорбция на Hg(II) (S>98%) e постигната единствено 

при отпечатаните сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) при рН 5–7. В сравнение с 

тях, контролните полимери демонстрират значително по-ниски степени на сорбция в целия 

изследван рН интервал. Тези резултати могат да се обяснят с ефекта на отпечатване на 

аналита в съполимерната матрица. В SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) са имобилизирани 

комплекси на PDC и TAN с Hg(ІІ) (фиг.1). След елуиране на живачните йони от 

повърхностния полимерен слой в структурата на полимерната мрежа остават пори, които 

им съответстват по размер, заряд, координационно число и координационна геометрия 

[6,7], а конфигурацията на лигандите се запазва такава, каквато е била в комплексите.  

 Аналогично следствие от ефекта на памет е констатирано и при сравнение между 

SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg). При инкорпорирането на лигандите PDC и TAN в 

полимерните матрици на сорбентите в присъствие на Hg(II), пространственото 

разположение на фукционалните им групи остава фиксирано в присъщата за комплексите 
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геометрия, което от своя страна обяснява идентичното поведение и висока екстракционна 

ефективност на двата отпечатани полимерa, въпреки различията в природата на 

внедрените лиганди.  

 Значително по-ниската екстракционна ефективност (S<70%) на контролните 

полимери в целия изследван рН интервал може да се обясни с факта, че SiG-P(PDC) и SiG-

P(TAN) са синтезирани в отсъствие на Hg(II), което предполага имобилизирането на 

лигандите по начини, допускащи блокирането на функционалните им групи, респ. 

възпрепятстване на комплексообразуването с Hg(II). Сравнението между степените на 

сорбция на отпечатаните и контролните полимери потвърждава предположението, че 

максималните стойности, получени при  SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) са резултат от 

процеса на йонното отпечатване [8,9].  

 Ниските степени на сорбция (50–60%) при неотпечатания сорбент SiG-P(В) са 

очаквани и могат да бъдат обяснени с отсъствието на специфични свързващи места за 

Hg(II), като неселективната сорбцията на Hg(II) е в резултат на неспецифичните му 

взаимодействия с карбоксилни групи на повърхността на полимера, които при рН > 6 са 

депротонирани (рКа на полиметакриловата киселина варира между 6 и 7 в зависимост от 

степента на омрежване [10]). 

 Степените на сорбция на всички синтезирани и изследвани сорбенти (фиг. 3) се 

понижават при рН>7, което най-вероятно се дължи на хидролизата на Hg(II), съпроводена 

с бързо образуване на неразтворим оксид (HgO). От друга страна, в ниския рН диапазон е 

налице конкуренция между H3O
+ 

и Hg(II) при свързването им с донорните S-, N- и O- 

атоми, при което функционалните групи на лигандите се протонират и това е причината за 

значително по-ниската екстракционна ефективност на отпечатаните полимери.  

 Въз основа на обсъдените по-горе резултати са определени оптимални стойности на 

рН около 6–7, при които са провеждани по-нататъшните изследвания 

 

 2.2. Елуиране 

 

 От първостепенно значение за приложението на Hg(II)-отпечатаните сорбенти в 

твърдофазната екстрация е използването на подходящ елуент, способен да осигури 

количествена десорбция на Hg(II). Изследвани са HNO3, HCl и TU при различни 
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концентрации и обеми. След количественото определяне на Hg(II) в ефлуатите и елуатите 

чрез CV-AAS, степените на елуиране са изчислени и представени в таблица 2. 

 

Таблица 2. Степени на елуиране на Hg(II) от SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) при 

използване на различни елуенти в статичен режим (25 mg сорбент).  

 

Елуент Степен на елуиране (%) 

SiG-P(PDC-Hg) SiG-P(TAN-Hg) 

2 mol L
-1

 HCl 68±5 73±5 

4 mol L
-1

    HCl 80±4 88±4 

0.1 mol L
-1

 TU в 2 mol L
-1

 HCl   > 99 > 99 

0.5 mol L
-1

 TU в 0.5 mol L
-1

 HCl   > 99 > 99 

0.1 mol L
-1

 TU в 0.1 mol L
-1

 HCl   

5 mL 

2 mL 

1 mL 

 

> 99 

> 99 

78±5 

 

> 99 

> 99 

86±4 

0.05 mol L
-1

 TU в 0.05 mol L
-1

 HCl   85±4 92±2 

0.05 mol L
-1

 TU в 0.1 mol L
-1

 HCl   93±2 > 99 

2 mol L
-1

  HNO3 72±4 79±4 

4 mol L
-1

  HNO3 

5 mL 

2 mL 

1 mL 

 

> 99 

> 99 

69±5 

 

> 99 

> 99 

81±4 

 

 Количествено елуиране на сорбирания при оптимални условия Hg(II) (25 mg 

сорбент, 10 mL проба с рН 6, съдържаща 5 ng Hg(II)) е постигнато при използване на 

минимум 2 mL 0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl или 4 mol L
-1 

HNO3.  
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 2.3. Кинетика на процесите на сорбция и десорбция  

 

 Кинетичните  изследвания на сорбцията и десорбцията на Hg(II) са проведени в 

статичен режим в интервала 5–90 минути. Получените резултати показват, че 

количествена сорбция на аналита се реализира за 20 минути, което прави сорбентите 

пригодни за практически цели. Количествено елуиране с 0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl е 

постигнато в рамките на 30 минути, докато при използването на 4 mol L
-1 

HNO3 

продължителността на процеса е 60 минути. Въз основа разликата във времетраенето на 

елуиране, в по-нататъшните изследвания в качеството на елуент е използван разтвор на 0.1 

mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl. 

 

 2.4. Капацитет на сорбентите и сорбционни изотерми 

 

 Капацитетът, дефиниран като максималното количество на аналита, което може да 

бъде сорбирано от 1 g сорбент, е определен за всички синтезирани сорбенти. По 25 mg от 

SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg), SiG-P(PDC), SiG-P(TAN) и SiG-P(В) са насищани с Hg(II) 

в концентрационен интервал 0.05–0.40 mmol L
−1

 при оптимални условия.  

 

 

Фигура 4. Експериментални адсорбционни изотерми за сорбция на Hg(II) при 25С. 
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Концентрациите на задържания от сорбентите Hg(II) са измерени чрез CV-AAS след 

елуирането му с 0.1 mol L
−1 

TU в 0.1 mol L
−1

 HCl.   

 Както се вижда от фигура 4, количеството на адсорбирания Hg(II) нараства с 

повишаване на началната концентрация, докато се достигне насищане на сорбентите, при 

което те не могат да сорбират повече Hg(II), въпреки покачване на изходната 

концентрация в разтвора. От стойностите на количеството на сорбираните живачни йони, 

съответветстващи на платата в адсорбционните изотерми, са определени максималните 

сорбционни капацитети на SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg), SiG-P(PDC), SiG-P(TAN) и 

SiG-P(В), които са 0.110 mmol g
−1

, 0.104 mmol g
−1

, 0.044 mmol g
−1

, 0.040 mmol g
−1

  и 0.050 

mmol g
−1

 съответно. Приблизително двойно по-високите капацитети на отпечатаните 

полимери в сравнение с контролните отново доказват ефекта на отпечатването, в резултат 

на който в полимерната матрица са формирани достатъчен брой активни центрове с 

подходящи размер и функционалност. Ниските стойности на капацитетите на контролните 

полимери (SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN)) потвърждават предположението, че 

функционалните групи на лигандите, инкорпорирани в тях, са блокирани от полимерната 

матрица.  

 Механизмът на сорбция е изследван теоретично чрез модела на Ленгмюировата 

изотерма, чиято теория предполага, че адсорбцията е обратим и равновесен процес, 

протичащ върху независими един от друг активни центрове, хомогенно разпределени 

върху повърхността на сорбента, като всеки активен център взаимодейства само с една 

молекула от адсорбата и веднъж заети от молекули на сорбата, те не участват в по-

нататъшни взаимодействия. Линейният израз на Ленгмюировата изотерма е: 

 

𝐶𝑒

𝑄𝑒
=

𝐶𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥
 +  

1

𝑏
.

1

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

 

където Ce е равновесната концентрация на Hg(II) в разтвора (µmol L
-1

), Qe e сорбционният  

капацитет на сорбента при установяване на равновесие (µmol g
-1

), Qmax е максималният 

теоретичен капацитет (µmol g
-1

), b е Ленгмюровата константа (L µmol 
-1

), която е свързана 

с афинитета на активните центрове към Hg(II). Изчислените коефициенти по модела на 

Ленгмюир и корелационните коефициенти (R
2
) са дадени в таблица 3. Високите стойности 
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на корелационните коефициенти (R
2 

> 0.95) и доброто съвпадение между стойностите на 

експериментално намерените капацитети и теоретично изчислените по горното уравнение 

(таблица 3) показват, че сорбцията на живачните йони върху всички изследвани сорбенти 

се описва успешно от модела на Ленгмюир. 

  За да се предскаже благоприятното протичане на сорбционните процеси при една 

система сорбент-сорбат, основните характеристики в Ленгмюировото уравнение могат да 

бъдат изразени чрез следния безразмерен фактор RL, дефиниран като  

 

RL= 1/(1+Cm.b),  

 

където Cm е максималната начална концентрация на абсорбата. Стойностите на RL 

показват дали ходът на адсорбцията е благоприятен (0<RL<1), неблагоприятен (RL> 1), 

линеен (RL=1) или необратим (RL=0). Изчислените стойности на RL за сорбция на Hg(II) 

върху SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg), SiG-P(PDC), SiG-P(TAN) и SiG-P(В) са съответно 

0.019, 0.024, 0.126, 0.144 и 0.067, което е индикация за благоприятно протичане на 

процесите.  

 

Таблица 3. Адсорбционни параметри на Ленгмюировите изотерми за сорбция на Hg(II) 

върху SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg), SiG-P(PDC), SiG-P(TAN) и SiG-P(В) при 

25С. 

 

Сорбент Екпериментален  

адсорбционен 

капацитет (mmolg
-1

) 

Адсорбционни параметри  

Qmax   

(mmol g
-1

) 

b  

(L µmol
-1

) 

R
2
 

SiG-P(PDC-Hg) 0.110 0.113 0.183 0.994 

SiG-P(TAN-Hg) 0.104 0.099 0.142 0.998 

SiG-P(PDC) 0.044 0.042 0.023 0.970 

SiG-P(TAN) 0.040 0.039 0.020 0.965 

SiG-P(B) 0.050 0.049 0.053 0.966 
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 2.5.  Селективност на сорбентите  

 

 Селективността на сорбентите към Hg(II) в присъствие на CH3Hg
+ 

и други метални 

йони е изследвана в проби от води и вина при установените оптимални условия. 

Контролните полимери SiG-P(PDC) и SiG-P(TAN) не са включени в тези експерименти  

поради получените ниски стойности на степените на сорбция и капацитет, докато 

неотпечатаният полимер SiG-P(В) е изследван с цел да се направи оценка за влиянието на 

полимерната матрица при възможни процеси на неспецифични взаимодействия. 

 

 2.5.1. Селективност на сорбентите във води  

 

 Селективността на йонно отпечатаните сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg), 

както и на неотпчеатния SiG-P(В) е изследвана в 1%-ен разтвор на NaCl, морска и 

минерална вода в присъствие на CH3Hg
+
 при оптимални условия. След измерване на 

концентрациите на Hg(II) и CH3Hg
+
 в ефлуатите, степените на сорбция са изчислени и 

представeни в таблица 4.  

Таблица 4. Степени на сорбция (%) при твърдофазна екстракция на Hg(II) и CH3Hg
+
 в 

1%-ен разтвор на NaCl, морска и минерална вода с SiG-P(PDC-Hg), SiG-

P(TAN-Hg) и SiG-P(В) при оптимални условия (25 mg сорбент, 10 mL проба, 

рН 6, 2 mL 0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl като елуент, 3 паралелни проби). 

 

Сорбент 

Морска вода  Минерална вода  1 % NaCl 

Hg(II)  CH3Hg
+
 Hg(II)  CH3Hg

+
 Hg(II)  CH3Hg

+
 

SiG-P(PDC-Hg) 98±3 50±5 98±2 55±5 100±2 58±5 

SiG-P(TAN-Hg) 98±3 72±5 94±4 55±4 96±4 35±6 

SiG-P(B)   90±4 95±2 15±5 98±3 50±6 99±3 

 

 Получените резултати потвърждават очакването за количествена сорбция на Hg(II) 

във всички проби, въпреки че Hg(II) йони в тях не се намират в свободно състояние, а 

съществуват в различни форми в зависимост от рН и концентрацията на хлоридни йони 
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[11]. В изследваните матрици Hg(II) е свързан в разтворимия HgCl2 и [HgCl4]
2-

, но се 

сорбира от активните центрове в резултат на конкурентно комплексообразуване, при което 

равновесието се изтегля по посока на формирането на по-стабилните комплекси на Hg(II) с 

PDC и TAN съответно.  

 Степените на сорбция за CH3Hg
+
 варират между 35 и 99%, като най-високите 

стойности се наблюдават при неотпечатания полимер SiG-P(B). При условията на 

експеримента се предполага, че метилживакът е под формата на CH3HgCl, но не се 

задържа от активните центрове поради значително по-големите си размери, които 

възпрепятстват вмъкването му в специфичните кухини на полимерната матрица. 

 За да бъде изяснен произхода на значителното неселективно задържане на CH3Hg
+
 е 

направено сравнение с характеристиките на Hg(II)-отпечатани полимери, получени по 

същата методика с единствената разлика, че синтезите са проведени по традиционните 

методи, а не върху повърхността на силикагел [8,12]. Йонно отпечатаните полимери, 

синтезирани по конвенционалните методи, демонстрират изключително висока 

селективност към Hg(II) в присъствието както на CH3Hg
+
, така и на Cd(II), Cu(II), Fe(III), 

Zn(II), Ni(II), Pb(II) и успешно са използвани като ефективни сорбенти за твърдофазна 

екстракция на Hg(II) в повърхностни води.  

 Аналогично изследване по отношение на селективността на повърхностно 

отпечатаните сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) е проведено в присъствие на 

метални йони с размери и/или свойства, близки до тези на отпечатания Hg(II) йон. 

Получените резултати не се различават съществено от степените на сорбция на CH3Hg
+
 

(70−80%).  

 Това дава основание да се предположи, че липсата на селективност при 

повърхностно отпечатаните сорбенти най-вероятно се дължи на неспецифични 

взаимодействия между конкурентните йони и депротонираните свободни силанолни групи 

върху повърхността на SiG, които не са участвали в процеса на модификацията му.  

 От гледна точка на практическото приложение на SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) 

в нехроматографския специационен анализ би могла да бъде извършена оптимизация по 

отношение на селективно елуиране на формите на Hg. От друга страна обаче, 

неспецифичното задържане на CH3Hg
+
 се контролира трудно, варира в широки интервали 

(35–72%) и няма количествен характер. Тези фактори са основателен довод да се направи 
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заключението, че  повърхностно отпечатаните сорбенти SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) 

практически са неприложими за специационен анализ на Hg във води.  

 

 2.5.2. Селективност на сорбентите във вино 

 

 Селективността на  SiG-P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg), както и на неотпечатания 

сорбент SiG-P(В) в бяло и червено вино е изследвана в проби с обем 10 mL, съдържащи 5 

ng Hg(II), 5 ng CH3Hg
+
 и 2 µg Cd(II), Cu(II), Fe(III), Pb(II), Zn(II). Твърдофазната 

екстракция е проведена за 20 минути при установените оптимални условия за водни 

разтвори. Елуирането е извършено в продължение на 30 минути с 2 mL 0.1 mol L
−1

 TU в 

0.1 mol L
−1

 HCl, като сорбентите предварително са промити с 10 mL дестилирана вода и с 

10 mL ацетонитрил с цел отстраняване матричните компоненти на виното.  

 

Фигура 5.   Степени на сорбция при твърдофазна екстракция на Hg(II) и конкурентни йони 

с SiG-P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg) и SiG-P(В) (25 mg сорбент, 10 mL проба, рН 

6, 2 mL 0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl като елуент, 3 паралелни проби). 

 

 Степените на сорбция за Hg(II) и конкурентните йони са изчислени след измерване 

съдържанията им в ефлуатите. Получените резултати, представени на фигура 5 и таблица 
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5, показват очаквано ниска селективност на неотпечания полимер SiG-P(В) към Hg(II) в 

присъствие на Cd(II), Cu(II), Fe(III), Pb(II) и Zn(II). Степени на сорбция от порядъка на 50–

60% както за целевия аналит, така и за конкурентни йони, са резултат от взаимодействията 

им с карбоксилни групи на повърхността на полимера и/или със свободни силанолни 

групи на повърхността на носителя. Изключително ниските стойности на коефициенти на 

разпределение (D ≤ 2) и коефициентите на селективност (табл. 5) са ясна индикация за 

процеси на неселективна сорбция. В сравнение с SiG-P(В), отпечатаните сорбенти SiG-

P(PDC-Hg) и SiG-P(TAN-Hg) очаквано демонстрират много по-висока селективност към 

Hg(II), като количествена сорбция е постигната единствено със сорбента SiG-P(PDC-Hg). 

 

Таблица 5. Коефициенти на разпределение (D) и коефициенти на селективност (SHg/Me) 

при твърдофазна екстракция на Hg(II) в червено вино със сорбентите SiG-

P(PDC-Hg), SiG-P(TAN-Hg) и SiG-P(В). 

 

Метален 

йон 

SiG-P(PDC-Hg) SiG-P(TAN-Hg) SiG-P(B) 

D SHg/Me D SHg/Me D SHg/Me 

Hg(II) 32.3 - 2.6 - 1.4 - 

CH3Hg
+
 0.02 1616 0.2 13 0.3 5 

Cd(II) 0.3 108 0.4 7 1.4 1 

Cu(II) 0.3 108 0.6 4 1.6 0.9 

Fe(III) 0.3 108 0.9 3 1.9 0.7 

Pb(II) 0.4 81 0.3 9 2.0 0.7 

Zn(II) 0.2 161 0.6 4 2.0 0.7 

 

 Ниските стойности на степента на сорбция (72±3%), както и на коефициентите на 

разпределение и селективност при SiG-P(TAN-Hg), вероятно са резултат от свързването на 

Hg(II) с органичните компоненти на виното (в т.ч. органични киселини, антоцианини, 

танини и др.) в хелатни комплекси с по-висока стабилност от комплекса на Hg(II) с TAN. 

Това би могло да бъде причина не само за възпрепятстване взаимодействието на Hg(II) с 

активните центрове на SiG-P(TAN-Hg), но и за значително по-ниските нива на 

неселективна сорбция на всички сорбенти във вино в сравнение с резултатите, получени за 

води.   
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 Тези резултати дават основание да се счита, че количествената сорбция на Hg(II), 

постигната при твърдофазната екстракция с SiG-P(PDC-Hg), се дължи на наличието на 

дитиокарбаматни групи в активните центрове на сорбента. За разлика от SiG-P(TAN-Hg), 

S-съдържащите лиганди, инкорпорирани в SiG-P(PDC-Hg), образуват изключително 

стабилни комплекси с Hg(II) и в резултат на конкурентно комплексообразуване ефективно 

извличат свързания с органичната материя Hg(II). Значителната разлика в 

екстракционните ефективности за Hg(II) и CH3Hg
+
 (97±2% и < 3% съответно) и 

изключително високата стойност на селективитетния коефициент (1616) са индикация за 

много добро разделяне на двете форми.  

 Въз основа на получените резултати може да се направи извода, че SiG-P(TAN-Hg) 

не може да бъде използван като ефективен сорбент при твърдофазна екстракция на Hg(II) 

от вино поради образуването на стабилни комплекси между целевия аналит и част от 

матричните компоненти. От друга страна, повърхностно отпечатаният сорбент SiG-P(PDC-

Hg) демонстрира високи ефективности селективност към Hg(II), което от своя страна 

създава сериозна предпоставка за успешно му използване за практически цели.  

 

 2.6. Колонна твърдофазна екстракция на Hg(II) във вино 

 

 Резултатите от експериментите, проведени в статичен режим, показаха, че 

сорбентът SiG-P(PDC-Hg) притежава подходящи характеристики, за да бъде използван 

като пълнежен материал на колона за твърдофазна екстракция. Бързите процеси на 

сорбция и десорбция, както и високите селективност и капацитет, позволяват надеждното 

разделяне на Hg(II) и метилживак в проби от вино.  

 Провеждането на твърдофазна екстракция в динамичен режим обаче изисква 

оптимизацията на допълнителен набор от параметри, свързани пряко с ефективността на 

процеса.  

 Скоростта на потока, с която пробата се пропуска през колоната, е варирана от 1 до 

5 mL min
-1

 с цел да се установи минималното време, за което може да се реализира 

количествено разделяне на Hg(II) и CH3Hg
+
. Експериментите са извършени чрез 

пропускане на проби вино с обем 10 mL, съдържащи 5 ng Hg(II) и 5 ng CH3Hg
+
 при рН 6. 
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След измерване на съдържанията им в ефлуатите е установено, че оптималният дебит на 

пробата за колонна твърдофазна екстракция със SiG-P(PDC-Hg) е 2 mL min
-1

. 

 Аналогична оптимизация е извършена и по отношение скоростта на потока на 

елуента. Проби от вино с обем 10 mL, съдържащи 5 ng Hg(II) и 5 ng CH3Hg
+
, са 

пропускани през колоната при установените оптимални условия за количествена сорбция. 

Сорбентът е промит с 10 mL дестилирана вода и с 10 mL ацетонитрил с цел отстраняване 

на матричните компоненти, след което 2 mL  0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl са 

пропускани през колоната при скорост на потока, варирана в интервал 0.2–1 mL min
−1

. 

Резултатите от измерванията на Hg(II) и CH3Hg
+
 в елуатите и ефлуатите показаха, че 

количествено елуиране (Е > 97%) е постигнато при дебит на елуента 0.5 mL min
−1

. 

 

 3. Разработване на аналитична процедура за определяне на форми 

на Hg във вино  

 

 Резултатите от изследванията на екстракционните характеристики на повърхностно 

отпечатания сорбент SiG-P(PDC-Hg) показаха, че той може да се използва като ефективен 

пълнежен материал за колонна твърдофазна екстракция на Hg(II) из проби от червено и 

бяло вино. Въпреки присъствието на полифеноли, органични кисели, протеини и др. 

органични съединения, с които Hg(II) би могъл да образува стабилни хелатни комплекси, 

сорбентът SiG-P(PDC-Hg) успява да го отлъчи количествено от матрицата на виното. 

Пречения в резултат на макрокомпонентите Fe(III) и Cu(II) не са установени, тъй като 

спецификата на активните центрове на SiG-P(PDC-Hg) предполага сорбция единствено на 

шаблонния Hg(II) йон, така че конкурентни метални йони да не присъстват в елуата.  

 При разработването на аналитична процедура за определяне на химични форми на 

Hg във вина в проби с обеми 20 и 50 mL се внасят добавки на Hg(II) и CH3Hg
+
, след което 

се пропускат през колоната със скорост на потока 2 mL min
-1

. Степените на сорбция за 

Hg(II) в пробите от 20 mL са 92 – 95%, докато за CH3Hg
+
 е под 2%. При пропускането на 

по-големи обеми проби се наблюдава запушване на колоната, което от своя страна води до 

значителни понижения на екстракционната ефективност както в бели, така и в червени 

вина. След последователното промиване на сорбента с дестилирана вода и с ацетонитрил 

се провежда елуиране на сорбирания Hg(II) с 2 mL 0.1 mol L
−1

 TU в 0.1 mol L
−1

 HCl при 
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скорост на потока 0.5 mL min
−1

. Съдържанието на Hg(II) в елуата е определено чрез CV-

AAS спрямо матрично наподобени стандарти. По същата процедура се анализират 

паралелни проби, които предарително се подлагат на разлагане с конц. HNO3 и H2O2 [13], в 

резултат на коeто всички налични форми на живака се превръщат в Hg(II). По този начин 

се определя общото съдържание на Hg в пробите, а количествата на CH3Hg
+
 се определят 

по разликата между общия и неорганичния живак. 

 

 3.1. Аналитични характеристики 

 

 Точността и прецизността на аналитичните процедури за определяне на общ и 

неорганичен Hg са оценени по метода внесено-намерено. В проби бели и червени вина са 

внесени добавки в концентрационен интервал 1–5 µg L
−1

 за Hg(II) и 0.5–1 µg L
−1

 за 

CH3Hg
+
, след което пробите са анализирани при оптимални екстракционни и 

инструментални параметри. Получените добиви и за двете форми във всички проби са 

между 95 и 98% (табл. 6). 

Таблица 6.  Аналитични добиви (%) при твърдофазна екстракция на Hg(II) от проби бяло 

червено вино с използване на сорбента SiG-P(PDC-Hg). 

 

Проба Внесено [µg L
–1

] Намерено [µg L
–1

] Добив ( %) 

Мерло Hg(II) (5.0) Hg(II) (4.91±0.04) Hg(II) (98±3) 

Мерло Hg(II) (5.0)+ CH3Hg
+
 (1.0) 

Hg(II) (4.89±0.04) 

CH3Hg
+
 (0.95±0.06) 

Hg(II) (98±3) 

CH3Hg
+
 (95±4) 

Мерло Hg(II) (1.0)+ CH3Hg
+
 (0.5) 

Hg(II) (0.96±0.05)  

CH3Hg
+
 (0.48±0.03) 

Hg(II) (97±4) 

CH3Hg
+
 (96±4) 

Траминер Hg(II) (5.0) Hg(II) (4.80±0.03) Hg(II) (96±3) 

Траминер Hg(II) (5.0)+ CH3Hg
+
 (1.0) 

Hg(II) (4.90±0.07)  

CH3Hg
+
 (0.95±0.08) 

Hg(II) (98±3) 

CH3Hg
+
 (95±5) 

Траминер Hg(II) (1.0)+ CH3Hg
+
 (0.5) 

Hg(II) (0.97±0.08)  

CH3Hg
+
(0.49±0.04) 

Hg(II) (97±5) 

CH3Hg
+
 (98±3) 
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 Изчислените граници на откриване (LOD, 3σ-критерий) и на определяне (LOQ, 10σ) 

са съответно 0.02 µg L
−1

 и 0.06 µg L
−1

, а относителното стандартно отклонение (RSD %) 

при тези концентрационни нива варира между 6–11%. Разработената аналитична 

процедура е проста, евтина и подходяща за рутинни приложения в лабораторната 

практика. Използвана е при анализ на бели и червени вина от търговска мрежа. 

Резултатите показаха съдържание на Hg(II) в интервал от < LOD до 0.1 µg L
-1

, CH3Hg
+
 не 

бе открит. Постигнатите граници на откриване и на определяне са в пъти по-ниски от 

максимално допустимата концентрация на Hg във вино (5µg L
-1

), регламентирана от OIV. 

Предлаганата аналитична процедура може да се използва не само за контрол на качеството 

на вина, съгласно законодателните документи, но и за оценка на естествените 

изключително ниски нива на Hg в български вина. 

 В сравнение с други методи за специационен анализ на Hg във вино, обобщени в 

таблица 7, предложеният в настоящата работа е по-бърз, по-евтин и постига съпоставими 

граници на откриване без необходимост от предварителни дериватизации и/или 

хроматографско разделяне.  

 

Таблица 7. Характеристики на методи за специационен анализ на Hg във вино.  

 

Разделяне и/или 

концентриране 
Детекция 

Обем на 

пробата 

LOD (μg L
-1

) 
RSD (%) Лит. 

Hg(II) CH3Hg
+
 

GC ICP-MS 5 mL 0.77  0.80  10% [14] 

HS-SDME ETAAS 10 mL 0.01  - 4.6% [15] 

SPE със сорбента 

SiG-P(PDC-Hg) 

CV AAS 10 mL  0.02  - 6−11% Настоящата 

работа 
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IV.2. Сребърни наночастици, имобилизирани върху повърхността на 

аминфункционализиран силициев диоксид (SiO2-NH2/AgNPs) 

 

 1. Охарактеризиране на състава и структурата на нанокомпозитния 

материал SiO2-NH2/AgNPs 

 

 Синтезът на сребърните наночастици (AgNPs) е проведен чрез химична редукция на 

сребърни йони Ag
+
 до Ag

0
, в резултат на което безцветният разтвор придобива характерно 

жълто оцветяване. Снети са UV-vis спектри на колоидния разтвор на AgNPs (фиг.6), в 

които при 409 nm се наблюдава интензивна абсорбционна ивица, дължаща се на 

повърхностния плазмонен резонанс (SPR). Установено е, че цветът на разтвора на AgNPs и 

интензивността на плазмонната ивица не се променят в продължение на 5–6 месеца, което 

е индикация за ефективността на скорбялата като стабилизиращ агент, предотвратяващ 

агрегирането на AgNPs при съхранение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6.  UV-vis абсорбционен спектър на колоиден разтвор на AgNPs, стабилизирани 

със скорбяла.  

 Интензивната и сравнително тясна SPR абсорбционна ивица в спектъра на AgNPs 

свидетелства за образуването на приблизително еднакви по размер сферични наночастици. 

Това се потвърждава и от представените на фигура 7 микрографии, получени чрез 

трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ). 

200 300 400 500 600 700 800
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
409

 

 

 

 

N
o

rm
a

li
z
e

d
 A

b
s

o
ra

n
c

e
, 

a
.u

.

Wavelength, nm



31 
 

 Хистограмата на фигура 7А показва, че размерът на сребърните наночастици варира 

в относително тесен диапазон, като средният диаметър на частиците е 15.4±3.9 nm. Освен 

наносфери се наблюдават и полиедрични наночастици. ТЕМ изображението при висока 

резолюция (фиг. 7В) ясно показва кристалната природа на AgNPs чрез добре отделени 

кристални равнини, като измерванията на междуплоскостните разстояния сочат кубична 

стенноцентрирана кристална решетка (PDF 04-0783). Наблюдават се и множество 

полисинтетно сраснати нанокристали.  

  

 

 

 

 

 

Фигура 7. ТЕМ изображение и разпределение по размер на AgNPs (A); HRTEM 

                  изображение на AgNPs, стабилизирани със скорбяла (B).  

 

 Морфологията и размерът на частиците на аминфункционализирания силициев 

диоксид (SiO2-NH2) са изследвани чрез сканираща електронна микроскопия (SEM).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Фигура 8.  SEM изображение (А) и хистограма за разпределението по размери на сферите 

SiO2-NH2, построена чрез измерване на 450 частици с компютърната програма 

Image J (B). 
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 Получените резултати, представени на фигура 8, доказват, че приложеният 

синтетичен подход позволява контрол на формата и размерите на частиците. 

Синтезираните чрез зол-гел процес частици SiO2 се характеризират с перфектна сферична 

форма и среден диаметър 368±19 nm. Представените в таблица 8 резултати сочат, че 

етапите на аминфункционализирането на SiO2 и последваща хемисорбция на AgNPs не 

предизвикват съществени промени в разпределението по размери, средния диаметър и 

специфичната повърхност на получените частици. 

 

Таблица 8.   Основни характеристи на субмикронни сфери SiO2, на 

аминфункционализирания продукт SiO2-NH2 и на нанокомпозитния сорбент 

SiO2-NH2/AgNPs. 

 

Проба 
wAg 

(%) 

ζ при pH 7 

(mV) 

ζ при pH 2.5 

(mV) 

SBET 

(m
2
/g) 

Dсредно 

(nm) 

SiO2 0 –56.9 –14.7 13 368 ± 19 

SiO2-NH2 0 –33.5 +51.1 12 370 ± 17 

SiO2-NH2/AgNPs
a,b,c

 0.75 –39.7 - 11 374 ± 14 

a 
Имобилизирането на AgNPs е проведено при pH 2.5 

b 
ζ-потенциалът на AgNPs при pH 7 е –28.7 ± 1.6 mV 

c 
Dср. на AgNPs е 15.4 ± 3.9 nm 

 

 Тристепенната синтезна процедура, по която е получен нанокомпозитният материал 

SiO2-NH2/AgNPs, позволява имобилизирането на наночастиците върху повърхността на 

субмикронните сфери SiO2-NH2 като дискретни единици, които не формират асоциати 

(клъстери) помежду си. Тъй като повърхностите както на SiO2, така и на AgNPs са 

отрицателно заредени, то афинитетът помежду им би бил пренебрежимо нисък. Поради 

тази причина аминопропилтриметоксисилан (APTMS) е използван в качеството на 

модифициращ агент за повърхностно аминфункционализиране на SiO2, което да 

благоприятства имобилизирането на AgNPs върху повърхността му.  

 От стойностите на зета (ζ) потенциалите, представени в таблица 8, се вижда, че за 

SiO2 те варират от –14.7 mV при pH 2.5 до –56.9 mV при pH 7. В резултат на 
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функционализирането обаче, аминогрупите променят повърхностния заряд на частиците 

от отрицателен (ζ = –14.7±2.3 mV) до положителен (ζ = +51.1±2.7 mV) при pH 2.5. При 

тази стойност на рН (2.5) аминогрупите се протонират до –NH3
+
 като по този начин се 

създават положителни заряди на повърхността на частиците. В резултат на сорбцията на 

отрицателно заредените AgNPs ζ-потенциалът на композитния материал отново става 

отрицателен, което потвърждава успешното имобилизиране на AgNPs върху 

субмикронните частици SiO2-NH2. Освен това, стойността на зета потенциала за 

композитния материал SiO2-NH2/AgNPs (ζ = –39.7 mV) свидетелства за високата му 

колоидна стабилност във водна дисперсия. Здравото задържане на AgNPs на повърхността 

на SiO2-NH2 при рН 2.5 най-вероятно се дължи на електростатичното привличане между 

протонираните аминогрупи (–NH3
+
) и отрицателно заредените наночастици. Тези 

електростатични взаимодействия между AgNPs и SiO2-NH2 в колоиден разтвор са 

достатъчно силни, за да задържат AgNPs върху SiO2-NH2 при центрофугиране и 

последващо ултразвуково редиспергиране [16]. 

 Количествената сорбция на AgNPs върху субмикронните сфери SiO2-NH2 е 

доказана и чрез пламъково атомноабсорбционно определяне на Ag както в супернатанта, 

така и в сорбента SiO2-NH2/AgNPs. Резултатите показват, че в супернатанта 

концентрацията на Ag е под границата на откриване на FAAS, което потвърждава 

количественото имобилизиране на сребърните наночастици върху 

аминфункционализирания силициев диоксид. Съдържанието на Ag в сорбента е 0.75% wt 

(спрямо номинална стойност 1% wt). Разликата между реалното съдържание на сребро в 

композитния материал и номиналното количество сребро в реакционната смес при синтеза 

на нанокомпозита е резултат от незначително „изтичане‖ на AgNPs при многократното 

промиване на нанокомпозита.   

 При сравнение на UV-vis спектрите на водни дисперсии на SiO2-NH2 и на 

композитния материал SiO2-NH2/AgNPs, показани на фигура 9, се вижда, че за 

аминфункционализирания SiO2 не се наблюдават абсорбционни пикове, което се дължи на 

интензивното разсейване на светлината от силициевия диоксид. След отлагането на AgNPs 

върху частиците на SiO2-NH2 в абсорбционния спектър се появява ивица при 409 nm, която 

съответства на повърхностния плазмон на AgNPs. При сравнение на UV-vis спектъра на 

композитния материал SiO2-NH2/AgNPs с този на AgNPs (фиг. 6) се забелязва, че SPR 



34 
 

абсорбционната ивица е регистрирана при една и съща дължина на вълната и не се 

наблюдава отместване. Това е ясна индикация, че сребърните наночастици не агрегират 

при повърхностното им имобилизиране върху частиците SiO2-NH2. Освен това, не се 

наблюдават промени в абсорбционният спектър на нанокомпозитния материал SiO2-

NH2/AgNPs в продължение на 5 до 6 месеца, което доказва стабилността на сорбента при 

съхранение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 9. UV-vis спектри на SiO2-NH2 и на SiO2-NH2/AgNPs (0.75% wt). 

 

 Представените на фигура 10А ТЕМ микрографии на нанокомпозитния сорбент 

SiO2-NH2/AgNPs, показват относително равномерно разпределение на сребърните 

наночастици върху субмикронните сфери на аминфункционализирания силициев диоксид. 

От AFM изображенията, представени на фигура 10В, се вижда, че в резултат на 

имобилизирането на AgNPs върху SiO2-NH2 повърхността на композита е грапава, но 

хомогенна. Средният размер на AgNPs в композитния наносорбент, измерен от TEM и 

AFM изображенията, не се различава съществено (в рамките на статистическата грешка) 

от средния диаметър на наночастиците в колоиден разтвор.  
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Фигура 10. TEM (A) и AFM (B) изображения на нанокомпозитния сорбент  

SiO2-NH2/AgNPs  при различни увеличения.  

 

 Праховата рентгенова дифракция на нанокомпозитния сорбент SiO2-NH2/AgNPs 

(изсушен при 80C), представена на фигура 11, потвърждава успешното имобилизиране на 

сребърните наночастици върху повърхността на аминфункционализираните сфери 

силициев диоксид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11. Дифрактограма на нанокомпозитния сорбент SiO2-NH2/AgNPs.  
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Нискоинтензивните и широки дифракционни пикове  при ъглови позиции 38.2°, 44.5° и 

64.6°, съответстващи на кристалните равнини (111), (200) и (220) на стенноцентрирана 

кубична (fcc) решетка на метално сребро (PDF 04- 04-0783), свидетелстват за фината 

нанокристалитната природа на имобилизирания метал. 

 

 2. Екстракционна ефективност и оптимизация на параметрите за 

твърдофазна екстракция  

 

 Изследвани са екстракционната ефективност на нанокомпозитния материал SiO2-

NH2/AgNPs по отношение на Hg(II) и CH3Hg
+
 и възможностите за приложението му като 

ефективен сорбент в твърдофазната екстракция. Количественото разделяне на двете 

форми, базирано на високо селективна сорбция на Hg(II), зависи от редица фактори като 

рН на средата, време за сорбция и количество на сорбента. С цел да бъдат установени най-

подходящите условия за твърдофазна екстракция са извършени оптимизации по 

отношение на параметрите на сорбция и елуиране, в резултат на които са дефинирани 

оптималните им стойности.  

 

 2.1. Зависимост на екстракционната ефективност от рН на средата и 

присъствието на хлориди 

 

 Изследването на сорбцията на Hg(II) и CH3Hg
+ 

е проведено в статичен режим при 

стойности на рН в интервал от 2 (постигнато чрез добавяне на HCl или HNO3) до 7. 

Експериментите са проведени чрез добавяне на 10 ng Hg(II) или CH3Hg
+
 както в 

дестилирана вода, така и в разтвори на NaCl (макрокомпонент в морски води). 

 Получените резултати, представени в таблица 9, показват, че количествена сорбция 

(S > 95%) на Hg(II) и пълно разделяне на двете форми е постигнато при рН 2 и не се влияе 

от концентрацията на хлориди. Значителното понижение в степените на сорбция при по-

високите рН стойности се обяснява с хидролизата на Hg(II), която обикновено е 

съпътствана с образуването на малки количества HgOH
+ 

и промяна в зета потенциала и 

повърхностните характеристики на нанокомпозита SiO2-NH2/AgNPs. Допуска се, че 
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количествена сорбция на Hg(II) при рН 2 се осъществява благодарение на 

електростатичното привличане между положително заредените йони на Hg и отрицателно 

заредените AgNPs на повърхността на сорбента. 

 

Таблица 9. Степени на сорбция на Hg(II) и CH3Hg
+
 в зависимост от киселинността и 

солевото съдържание на средата.    

 

pH Среда 
Степен на сорбция (%) 

Hg(II) CH3Hg
+
 

2 

HCl 

HNO3 
100 ± 2 < 1 

1% NaCl 

5% NaCl 
99 ± 4 < 1 

5 

HCl 

HNO3 
87 ± 6 5 ± 3 

1% NaCl 

5% NaCl 
89 ± 3 < 1 

7 

HCl 

HNO3 
8 ± 4 8 ± 3 

1% NaCl 

5% NaCl 
7 ± 4 7 ± 2 

  

 В присъствието на HCl и NaCl обаче, Hg(II) съществува основно под формата на 

отрицателно заредени хлоридни комплекси, но въпреки това са налице високи степени на 

сорбция и селективност. Високата екстракционна ефективност на SiO2-NH2/AgNPs по 

отношение на Hg(II) при тези условия може да бъде обяснена с наличието на свободни 

аминогрупи на повърхността на сорбента. При рН 2 те се зареждат положително в резултат 

на протониране и електростатично привличат [HgCl4]
2-

, като по този начин се 

благоприятства по-нататъшното взаимодействие със сребърните наночастици.  

 Въз основа на получените резултати е определена оптимална стойност рН 2 за 

високо селективна сорбция на Hg(II) и количествено разделяне на двете форми. Не е 

препоръчително да се работи при рН < 1.5 поради разтварянето на AgNPs. Присъствието 

на NaCl не оказва значимо влияние върху степента на сорбция на Hg(II), което е 
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предпоставка за използването на сорбента за твърдофазна екстракция на Hg(II) от реални 

проби повърхностни води.  

 

 2.2. Влияние на количество на сорбента SiO2-NH2/AgNPs 

 

 Високо селективната сорбция на Hg(II) и количественото разделяне на двете форми 

се дължи на образуването на амалгама в резултат на окислително-редукционно 

взаимодействие между живачните йони  и среброто. Поради тази причина е важно да бъде 

установено минималното количество на сорбента, с което може да се постигне 

количествена сорбция.  

 Изследването е проведено с различни обеми на работната суспензия (10 mg mL
−1 

SiO2-NH2/AgNPs), варирани в интервал между 50 и 500 µL. Към всяка проба се внасят 10 

ng Hg(II) или 10 ng CH3Hg
+
, след което общият обем се привежда до 1 mL с дестилирана 

вода. Сорбцията е проведена в продължение на 60 минути при енергично разбъркване, 

след което пробите са центрофугирани и съдържанията на Hg(II) и CH3Hg
+
 в ефлуатите са 

измерени чрез ICP-MS.  

 

 

Фигура 12. Степени на сорбцията на Hg(II) и CH3Hg
+
 при използване на 50; 100; 200; 300; 

400 и 500 µL SiO2-NH2/AgNPs. 
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Изчислените степени на сорбция за двете форми са дадени на фигура 12, като количествата 

на сорбента са преизчислени спрямо съдържанието на среброто в използваните обеми на 

водната суспензия на сорбента. Получените резултати показват, че за количествена 

сорбция на Hg(II) са необходими най-малко 15 µg Ag, което съответства на 200 µL от 

суспензията на SiO2-NH2/AgNPs. Сорбцията на CH3Hg
+
 не се влияе от количеството на 

сорбента и дори при по-високите концентрации на Ag не надвишава 3%, което 

свидетелства за много добро разделяне на двете форми. Въз основа на тези резултати 200 

µL SiO2-NH2/AgNPs е определен като оптимален обем суспензия, необходим за разделяне 

на двете форми и селективно концентриране на Hg(II). 

 

 2.3. Кинетика на сорбцията  

 

 Изследването е проведено в статичен режим при оптимални условия. Сорбентът е 

смесен с 1 mL воден разтвор, съдържащ 10 ng Hg(II) или 10 ng CH3Hg
+
 съответно, след 

което пробите се разклащат енергично в продължение на 120 минути. Периодично от 

супернатанта се отпипетират по 100 µL, разреждат се до 10 mL с дестилирана вода, след 

което съдържанието на съответната форма се измерва чрез ICP-MS.  

 

  

Фигура 13. Кинетика на сорбция на Hg(II) и CH3Hg
+
. 
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 Резултатите, дадени на фигура 13, показват, че селективно разделяне на двете 

форми и количествена сорбция на Hg(II) могат да бъдат постигнати в рамките на 20 

минути. Сравнително бързият процес процес на сорбция е предпоставка за приложението 

на нанокомпозитния материал като сорбент за твърдофазна екстракция на Hg(II) из реални 

проби. 

 

 3. Изследване върху механизма на сорбция 

 

 Проведени са изследвания с цел да се изясни механизма на високо селективна 

сорбция на Hg(II) от нанокомпозитния сорбент SiO2-NH2/AgNPs. На фигура 14 са 

представени ТЕМ микрография и електронно-дифракционна картина от избрана площ на 

микрографията (SAED), получени при наблюдение на образец от наносорбента след 

третирането му с 1 µg Hg(II) при pH 2. От ТЕМ изображението се вижда агломерирала 

маса, получена в резултат от слепване на индивидуални AgNPs, която се характеризира с 

обемиста структура и размери от порядъка на няколко стотин нанометра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 14. ТЕМ микрография (вляво; скáла 20 nm) и SAED изображение (вдясно) на SiO2-

NH2/AgNPs (200 µL суспензия) след взаимодействие с 1µg Hg(II) при рН 2.  

 

Данните от анализа на електронната дифракция на образеца, показан на фигура 14, са 

представени в таблица 10. Резултатите доказват, че основните фази в агрегиралата маса, 

получена в резултат на взаимодействието между SiO2-NH2/AgNPs и Hg(II), са амалгама 

Ag2Hg3 (PDF 65-3156) и метално Ag (PDF 89-3722). Детектирани са и нищожни количества 

(следи) метален Hg (PDF 01-1017). 
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Таблица 10. Данни от анализ на SAED изображението, получено от частици на сорбента 

SiO2/AgNPs след взаимодействието им с разтвор на Hg(II) 

(hkl)f— ефекти на двойна електронна дифракция;  

точност на интерпретация електронно-дифракционната картина: 1% 

 

d (A° ) 
Относителен 

интензитет 

Ag 

PDF 89-3722 

a = 4.0855(1) 

Å 

SG m3Fm
_

 

Ag 

PDF 87-0598 

a = 2.8862 Å, 

c = 10.000 Å 

P63/mmc 

Ag2Hg3 

PDF 65-3156 

a = 10.0506 Å 

 

SG I23 

Hg 

PDF 01-1017 

a = 3.459 Å, 

c = 6.699 Å 

SG R 

2.789 m - - (320)f 101 

2.390 s 111 101 330, 411 - 

2.063 s 200 - 422 - 

1.424 m - - - 021 

1.255 m 311 008 800 - 

1.035 m-w 400 - 932 - 

 s - strong (силен); m - middle (среден); w - weak (слаб) 

 

 Въз основа на получените резултати е предложен механизъм (фиг. 15), по който 

най-вероятно протича взаимодействието между Hg(II) и AgNPs, отложени върху 

повърхността на SiO2-NH2.  

 На първия етап се осъществява електростатично взаимодействие между Hg(II) 

йоните и отрицателно заредените AgNPs, в резултат на което частиците на сорбента се 

сближават. Аналогично сближаване се осъществява и чрез електростатичното 

взаимодействие между хлоридните комплекси на Hg и положително заредените 

протонирани при pH 2 аминогрупи. Като се имат предвид редокс потенциалите на 

двойките Hg
2+

/Hg (0.851 V) и Ag
+
/Ag (0.7996 V), очевидно е протичането на окислително - 

редукционен процес, при който йоните Hg
2+

 се редуцират до Hg
0
. В същото време, 

участващите в химичния процес повърхностни сребърни атоми се окисляват до Ag
+
 йони, 

които дифундират в реакционната среда. Поради силния афинитет между Hg
0
 и AgNPs, 
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получените живачни атоми лесно се сорбират на повърхността на сребърните наночастици 

на сорбента като образуват сребърно-живачна амалгама чрез бавна дифузия на живака към 

вътрешността на сребърните наночастици [17–19]. Това от своя страна води до понижение 

в повърхностния заряд на наночастиците, в следствие на което те се дестабилизират и 

агрегират между сферите SiO2-NH2.  

 

 

Фигура 15. Механизъм на сорбция на Hg(II) върху нанокомпозитния сорбент  

SiO2-NH2/AgNPs. 

 

 Описаното взаимодействието между йоните на Hg със AgNPs се потвърждава и от 

промените, които се наблюдават в снетите UV-vis спектри на SiO2-NH2/AgNPs в 

присъствие на Hg(II), показани на фигура 16. Наблюдава се разширение на плазмонната 

ивица и отместване на абсорбционния максимум към по-малките дължини на вълните с 

около 5 nm (фиг.16). Подобно синьо отместване на SPR абсорбционната ивица в спектъра 

на AgNPs се обяснява с промяна в индекса на пречупване на наночастиците в резултат на 

образуването на амалгама между живака и среброто [20–22]. 

Metal bridging force

Hg2+
- -

-

-
-
-

-

-
-

- -
- -
-

- -

--

Am
algam

ation

Ag Hg2+

e-

HgAg + Ag2Hg3

Aggregation



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 16. UV-vis спектри на SiO2-NH2/AgNPs в присъсътвие на Hg(II). 

 

 4. Елуиране  

 

 Както вече бе установено, разделянето на Hg(II) и CH3Hg
+
 е резултат от 

образуването на амалгама (Ag2Hg3) между AgNPs и атомите Hg, образувани при 

редукцията на Hg(II). Поради тази причина всички опити да се намерят по-меки условия за 

елуиране на сорбирания живак се оказаха безуспешни. За да се постигне количествено 

елуиране очевидно е необходимо да се извърши пълно разтваряне на амалгамата. За тази 

цел H2O2, HNO3, HCl и техни смеси са изследвани като потенциални елуенти след 

натоварването на сорбента със 100 ng Hg(II) при оптимални условия. Разтварянето е 

проведено при енергично разклащане на пробите в продължение на 40 минути, след което 

обемът на всяка е доведен до 50 mL. След измерване съдържанието на Hg(II) в елуатите 

степените на елуиране са изчислени и представени в таблица 11. 

 Получените резултати показаха, че пълно разтваряне, респ. количествено извличане 

на сорбирания Hg(II) може да се постигне единствено чрез третиране на сорбента със смес 

на конц. HNO3 и H2O2 при 90°C. Очевидно е, че нанокомпозитът SiO2-NH2/AgNPs не е 

възобновим сорбент и всеки следващ екстракционен цикъл изисква използването на ново 

количество от изходната суспензия. От друга страна обаче, синтезът на този материал е 

сравнително прост и евтин, а водната му суспензия, приготвена по описаната процедура, е 

стабилна най-малко 6 месеца.  
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Таблица 11. Степени на елуиране на Hg(II) при използване на различни елуенти (средни 

стойности от 3 паралелни измервания ± SD). 

 

Елуент Степен на елуиране (%) 

конц. HNO3 31±11 

конц. HNO3, 90°C < 1 

H2O2 50±10 

конц. HNO3 + H2O2 41±12 

конц. HNO3+ H2O2, 90°C 93±5 

конц. HNO3 + конц. HCl 35±15 

 

Ултразвуково диспергиране за около 15 минути непосредствено преди употреба е 

достатъчно, за да бъде сорбентът пригоден за провеждане на твърдофазна екстракция на 

Hg(II) с необходимите селективност и ефективност. 

 

 5. Капацитет на сорбента и обем на пробите 

 

 В хода на изследванията бе установено, че от чисто практическа гледна точка е 

трудно да се работи с големи обеми на пробите, тъй като възникват съществени 

затруднения при изолирането на твърдата фаза. Предвид малките количества на сорбента, 

които се използват (2 mg SiO2-NH2/AgNPs), непълното му отделяне от пробите след 

сорбция би могло да внесе сериозни грешки в крайния резултат. Поради тази причина не е 

препоръчително да се работи с обеми на пробите по-големи от 20 mL.   

 Определянето на максималния сорбционен капацитет на сорбента е извършено при 

установените оптимални условия за сорбция, като началните концентрации на Hg(II) са 

варирани в интервал 5–50 µmol L
−1

. След измерване съдържанията на аналита в ефлуатите 

капацитетът на SiO2-NH2/AgNPs е оценен на 10 µmol за грам сорбент, което го прави 

напълно пригоден за твърдофазна екстракция на Hg(II) из реални проби повърхностни 

води.  
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 6.  Разработване на аналитична процедура за определяне на форми на Hg в 

повърхностни води  

 

 Изследвани са възможностите за приложение на нанокомпозитния сорбент SiO2-

NH2/AgNPs в твърдофазната екстракция на Hg(II) из реални проби речни и морски води. За 

целта проби с обем 20 mL са филтрувани през 0.22 µm мембранен филтър, след което са 

подкислени с HNO3 до рН 2 и към тях са внесени добавки на Hg(II) и/или CH3Hg
+
. За всеки 

тип вода са подготвени по две паралелни проби. В първата съдържанието на Hg(II) е 

определено по следната процедура: 200 µL от суспензията на сорбента се добавени към 

пробата и екстракцията е проведена в статичен режим в продължение на 20 минути при 

непрекъснато разбъркване. След центрофугиране (10 минути) ефлуатът е отделен, а 

сорбентът е третиран в рамките на 10 минути със 100 µL смес на конц. HNO3 и H2O2 в 

термореактор при 90°C. След протичане на разтварянето получената суспензия SiO2-NH2 е 

разредена с 900 µL дестилирана вода и центрофугирана при 14500 rpm за 10 минути. 

Съдържанието на Hg(II) в елуата е определено чрез ICP-MS. За определяне тоталното 

съдържание на Hg втора паралелна проба е предварително подложена на микровълново 

разлагане в присъствие на 1 mL конц. HNO3 и анализирана по същата процедура. 

Концентрацията на CH3Hg
+ 

се намира по разликата на стойностите, получени за общия и 

неорганичния живак.  

 Изчислените аналитични добиви, представени в таблица 12, варират в интервала 

93–102% и за двете форми. Получените резултати потвърждават ефективността на 

сорбента SiO2-NH2/AgNPs в селективната твърдофазна екстракция и надеждността на 

разработената аналитична процедура за определяне на химични форми на Hg в 

повърхностни води. За всяка проба са проведени по три паралелни експеримента с ново 

количество сорбент, което потвърждава добрата повторяемост. Цялата аналитична 

процедура се провежда в един съд, което от своя страна намалява стойността на празната 

проба и риска от замърсявания и загуби.  
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Таблица 12. Аналитични добиви (%) от твърдофазна екстракция на Hg(II) из повърхностни води с използване на сорбента 

SiO2-NH2/AgNPs. 

 

 

Проба Намерено [ng L
–1

] Внесено [ng L
–1

] Намерено [ng L
–1

] Добив ( %) 

р. Искър Hg(II) 11.45±0.09 

CH3Hg
+
< LOD 

Hg(II) (5.0) Hg(II) (16.38±0.09) Hg(II) (99±4) 

р. Искър Hg(II) 11.45±0.09  

CH3Hg
+
< LOD 

Hg(II) (5.0)+ CH3Hg
+
 (1.0) 

    Hg(II) (16.57±0.08) + 

CH3Hg
+
 (0.93±0.06) 

Hg(II) (101±3) 

CH3Hg
+
 (93±4) 

р. Искър Hg(II) 11.45±0.09  

CH3Hg
+
< LOD 

Hg(II) (1.0)+ CH3Hg
+
 (0.5) 

  Hg(II) (12.49±0.09) + 

CH3Hg
+
 (0.47±0.03) 

Hg(II) (101±3) 

CH3Hg
+
 (93±4) 

Черно море, 

Крапец 

    Hg(II) < LOD 

CH3Hg
+
< LOD 

Hg(II) (5.0) Hg(II) (5.07±0.03) Hg(II) (101±3) 

Черно море, 

Крапец 

   Hg(II) < LOD 

CH3Hg
+
< LOD 

Hg(II) (5.0)+ CH3Hg
+
 (1.0) 

Hg(II) (4.91±0.04) + 

CH3Hg
+
 (0.93±0.08) 

Hg(II) (98±3) 

CH3Hg
+
 (93±5) 

Черно море, 

Крапец 

   Hg(II) < LOD 

CH3Hg
+
< LOD Hg(II) (1.0)+ CH3Hg

+
 (0.5) 

 Hg(II) (0.96±0.07) + 

CH3Hg
+
 0.51±0.04 

Hg(II) (96±3) 

CH3Hg
+
 (102±3) 
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 6.1. Аналитични характеристики 

 

 Границата на откриване (LOD) е дефинирана като три пъти стандартното 

отклонение при измерване на празната проба. Границата на количествено определяне 

(LOQ) се изчислява като десет пъти стандартното отклонение на празната проба. 

Стойностите на тези параметри за Hg(II) са изчислени след измервания на празна проба,  

представляваща 200 µL SiO2-NH2/AgNPs, третирани в продължение на 10 минути със 100 

µL смес на конц. HNO3 и H2O2 в термореактор при 90°C. След разреждане с 900 µL 

дестилирана вода и центрофугиране Hg(II) в супернатанта е измерен чрез ICP-MS. 

Определените LOD и LOQ за Hg(II) са съответно 0.7 ng L
−1 

и 2 ng L
−1

. По аналогичен 

начин LOD и LOQ за общия Hg са изчислени след измерване на празна проба, която в 

случая е 20 mL дестилирана вода, предварително подложена на минерализиране с 1 mL 

HNO3 и третирана с 200 µL суспензия на сорбента по разработената процедура.  

Получените резултати за границите на откриване и определяне са съответно 1.3 ng L
−1 

и 4 

ng L
−1

. 

 Калибровъчните графики за Hg(II) и общия Hg са линейни в интервал от границата 

на определяне до 0.4 µg L
−1

. Относителните стандартни отклонения (RSD) за Hg(II) и 

общия Hg варират съответно между 5–9% и 6–11% в концентрационен интервал 0.005– 0.2 

µg L
-1

. Поради липсата на сертифициран сравнителен материал за Hg(II) и CH3Hg
+
 в 

повърхностни води, три паралелни проби от CRM Estuarine Water BCR
®
–505 са 

анализирани за общ Hg по описаната оптимизирана процедура. Полученият резултат 

0.71±0.06 nmol kg
−1 

е в добро съответствие със стойността, дадена в допълнителната 

информация за съдържание на Hg (0.69 nmol kg
−1

) и свидетелства за добрата точност на 

предложения метод. Това е потвърдено и при направено сравнение между резултати, 

получени при директното измерване на общ Hg в речни и морски води с ICP-MS или CV-

AFS с такива, получени по разработената процедура. От представените данни в таблица 13 

се вижда, че стойностите за Hg(II) са много близки до тези за общия Hg, което означава, че 

това е преобладаващата форма в анализираните проби повърхностни води. Сравнението на 

резултатите, получени по двата метода, показва добро съвпадение, което потвърждава 

надежността на разработения метод за определяне на Hg(II) и CH3Hg
+
 след селективна 

твърдофазна екстракция със сорбента SiO2-NH2/AgNPs.  
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Таблица 13. Сравнителен анализ на речни и морски води посредством разработената 

процедура и чрез директно ICP-MS/CV-AFS измерване (средна стойност от 

3 измервания ± SD). 

 

 

 

 

Места за пробовземане Hg(II) [ng L
–1

] Общ Hg [ng L
–1

] Общ Hg [ng L
–1

] 

р. Искър 11.45±0.09 11.55±0.09 11.3±0.1 (ICP-MS) 

р. Марица 42.3±1.2 43.3±1.8 44.3±1.5 (ICP-MS) 

Черно море (Камчия) 3.95±0.09  4.05±0.09  4.1±0.2 (CV-AFS)  
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V. Изводи  
 

 Въз основа на проведените изследвания и получените резултати могат да бъдат 

направени следните изводи: 

 

    1.  Синтезирани са два типа композитни материали от типа "ядро-обвивка" с висока 

екстракционна ефективност и селективност по отношение на Hg(II). Химически 

модифициран силициев диоксид е подходящото ядро, върху чиято повърхност в 

единия случай са изградени слоеве от йонно (Hg(II)) отпечатани полимери с 

успешно инкорпорирани в тях лиганди TAN и PDC. Във втория случай върху 

повърхността на химически модифицирани силициеви субмикросфери са 

имобилизирани AgNPs. Синтезите са сравнително лесни и прости за изпълнение. 

Получените продукти се характеризират със стабилност при съхранение, ниска 

себестойност и/или възобновимост.  

2. Сорбентите са охарактеризирани като състав, екстракционна ефективност и 

селективност. Дефинирани са оптималните химични параметри за количествена и 

селективна сорбция на Hg(II), типа и концентрацията на елуентите за количествена 

десорбция. Капацитетът на сорбентите е напълно достатъчен за практически 

приложения. Изказани са достоверни предположения за механизмите на сорбция.  

 

3. Сорбентите са приложени успешно при твърдофазна екстракция на Hg(II) из 

реални проби повърхностни води, бели и червени вина. Разработените аналитични 

процедури за определяне на химични форми на Hg са бързи, прости, надеждни и 

напълно приложими за рутинната практика. Постигнати са граници на откриване, 

които са с 1–2 порядъка по-ниски от максимално допустимите концентрации на Hg 

във води и вино.  

 

4. Високите ефективност, селективност и капацитет, както и бързите процеси на 

сорбция и десорбция допълнително гарантират приложимостта на 

новосинтезираните материали за целите на нехроматографския специационен 

анализ на Hg, базиран на селективна твърдофазна екстракция.  
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Списък на използваните съкращения 

ACN (acetonitrile) - ацетонитрил 

AFM (Atomic force microscopy) - атомно силова микроскопия 

AgNPs (Ag nanoparticles) - сребърни наночастици 

AIBN (2,2'-azobisisobutyronitrile) - 2,2'- азобисизобутиронитрил 

АPDC (ammonium pyrrolidine dithiocarbamate) - амониев пиролидин дитиокарбамат  

APTMS ((3-aminopropyl)-trimethoxysilane) - (3-аминопропил)-триметоксисилан 

CV-AAS (Cold vapour atomic absorption spectrometry) - метод на студените пáри с 

атомноабсорбционна спектрометрия 

CV-AFS (Cold vapour atomic fluorescence spectrometry) - метод на студените пáри с 

атомнофлуоресцентна спектрометрия 

ETAAS (Electrothermal atomic absorption spectrometry) - електротермична 

атомноабсорбционна спектрометрия 

FAAS (Flame atomic absorption spectrometry) - пламъкова атомноабсорбционна 

спектрометрия 

GC (Gas chromatography) - газова хроматография 

HS-SDME (Headspace single drop microextraction) - хедспейс - микроекстракция в единична 

капка 

ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry) - индуктивно свързана плазма с 

масспектрометрия  

LOD (Limit of detection) - граница на откриване  

LOQ (Limit of quantification) - граница на определяне 

MAA (Methacrylic acid) - метакрилова киселина 

OIV (International Organization of Vine and Wine) - Международна организация за лозята и 

виното 

RSD (Relative standard deviation) - относително стандартно отклонение 

SAED (Selected area electron diffraction) – електронна дифракция в избрана област 

SD (Standard deviation) - стандартно отклонение 

SEM (Scanning electron microscopy) - сканираща електронна микроскопия 

SPE (Solid phase extraction) - твърдофазна екстракция  

SPR (Surface plasmon resonance) - повърхностен плазмонен резонанс 
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TAN (1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol) - 1-(2-тиазолилазо)-2-нафтол 

TEM (Transmission electron microscopy) - трансмисионна електронна микроскопия 

TEOS (Tetraethylorthosilicate) - тетраетилортосиликат 

TMPTM (trimethylolpropane trimethacrylate) - триметилолпропан триметакрилат  

TSPM (3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate) - 3-(триметоксисилил)пропил метакрилат  

TU (thiourea) - тиоурея 

XRD (X-ray diffraction) - рентгенова дифракция 

 


