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Дисертационният труд се състои от 121 страници и е онагледен с 58 

фигури и 26 таблици. Използвани са 199 библиографски източника. 
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„Химични науки“ на МУ-Пловдив.  
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Използвани символи и съкращения 

• А – светлинна абсорбция 

• A336 – Аликвот 336 

• ADR – азопроизводни на резорцинола 

• BZC – бензалкониев хлорид 

• D – отношение на разпределение 

• Е% – степен на екстракция в проценти 

• HTAR – 6-хексил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол 

• INT – 3-(4-йодофенил)-2-(4-нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолиев хлорид 

• KА – константа на асоциация 

• KD – константа на разпределение 

• Kex – константа на екстракция 

• LOD – граница на откриване 

• LOQ – граница на количествено определяне 

• МTAR – 5-метил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол; 4-(2-тиазолилазо)орцинол  

• MTT – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев бромид 

• PAR – 4-(2-пиридилазо)резорцинол 

• R – коефициент на корелация 

• SCH – семикарбазид хидрохлорид 

• SD – стандартно отклонение 

• TAR – 4-(2-тиазолилазо)резорцинол 

• tex – време на екстракция  

• TTC – 2,3,5-трифенил-2H-тетразолиев хлорид 

• TV – 3-(1-нафтол)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев хлорид; тетразолвиолет 

• TVF – тетразолвиолет формазан 

• TZS – тетразолиева сол 

• XMH – ксилометазолинов хидрохлорид 

• ЙАК – йонно-асоцииран комплекс 

• РЙА – реагент за йонна асоциация 

• ТТЕ – течно-течна екстракция 

•  – масова концентрация 

•  – молна абсорбируемост 

• λ – дължина на вълната 

  



 

4 
 

I. Въведение 

Бурното развитие на науката и техниката изискват определянето на 

аналити, чиито концентрации често са по-ниски от границите на определяне 

на съществуващите инструментални методи. Ефективен подход за решаване 

на такъв тип проблеми е съчетаване с методи за предварително разделяне и 

концентриране.  

Екстракционни системи за преходни и постпреходни метални йони, 

съдържащи реактиви за йонна асоциация (РЙА) са предмет на значителен 

брой дисертационни трудове, разработени и защитени през последното 

десетилетие у нас и в чужбина. Голяма част от извършените изследвания са 

свързани с получаване на цветни продукти – координационни съединения 

от типа на йонните асоциати.  

В настоящия труд са изследвани 11 нови екстракционно-хромогенни 

системи за GaIII, CoII, VV, NiII и AgI. Използвани са следните РЙА: 

ксилометазолинов хидрохлорид (XMH), бензалкониев хлорид (BZC), 

Аликвот 336 (A336) и тетразолвиолет (TV). В качеството на хромогенни 

реагенти са приложени азопроизводни на резорцина (ADR) и TV. В 

системите с участие на ADR е използвано свойството на тези вещества да 

образуват интензивно оцветени анионни комплекси с GaIII, CoII,III, VV и NiII, 

които са способни да асоциират с катионни РЙА. В системата за AgI е 

изследвана редукцията на TV (със семикарбазид хидрохлорид, SCH) до 

цветен формазан, който лесно се извлича в хлороформ.  

Като лиганди в цветните йонни асоциати на VV, GaIII, CoII и NiII са 

използвани следните ADR: 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), 4-(2-

тиазолилазо)резорцинол (ТAR), 5-метил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол 

(MТAR) и 6-хексил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол (НТAR). HTAR е наличен 

в търговската мрежа от 2018 г. и е „част от колекция от редки и уникални 

химикали“ (Merck). Комплекси на този перспективен реагент са описани за 

пръв път в настоящия дисертационен труд. 
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II. Цел, обхват и задачи 

Цел на настоящата дисертация са изследвания върху екстракционно-

хромогенни системи, съдържащи метален йон (VV, CoII, NiII, GaIII, AgI), 

реактив за йонна асоциация (XMH, BZC, A336, TV) и допълнителни 

реактиви, обезпечаващи получаването на цветен продукт (ADR или SCH).  

Броят на възможните комбинации от метален йон и реактиви, 

осигуряващи цветност и хидрофобност е голям. На базата на литературни 

данни и собствени изследвания, ние се ограничхме върху изучаване на 

единадесет екстракционно-хромогенни системи: 

• GaIII–PAR–XMH–вода–хлороформ;  

• GaIII–TAR–XMH–вода–хлороформ; 

• CoII–MTAR–BZC–вода–хлороформ;  

• VV–TAR–XMH–вода–хлороформ; 

•  VV–MTAR–XMH–вода–хлороформ; 

•  VV–HTAR–XMH–вода–хлороформ; 

•  VV–МTAR–BZC–вода–хлороформ; 

• VV–PAR–XMH–вода–хлороформ; 

• VV–PAR–BZC–вода–хлороформ; 

• NiII–MTAR–A336–вода–изобутанол; 

• AgI–SCH–TV–вода–хлороформ. 

Поставихме си следните задачи: 

1) да установим оптималните условия за получаване на 

екстрахируеми цветни съединения; 

2) да определим техния състав;  

3) да охарактеризираме количествено равновесията на 

разпределение и екстракция; 

4) да проследим влиянието на странични йони; 
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5) да намерим основните екстракционно-спектрофотометрични 

характеристики; 

6) да очертаем възможностите за приложение на изучените 

екстракционни системи.  

 

III. Собствени изследвания 

III.1. Изследвания върху екстракционно-хромогенни системи 

с участие на GaIII 

III.1.1. Абсорбционни спектри 

Спектри на тройните йонно-асоциирани комплекси Ga–PAR–XMH и 

Ga–TAR–XMH са показани на фиг. 1. Абсорбционните максимуми (λmax) в 

хлороформ са разположени при 512 nm (ADR = PAR) и 525 nm (ADR = 

TAR). Оцветяването на комплекса с PAR е по-интензивно. Друго 

предимство на системата, включваща този реагент е по-ниската абсорбция 

на празната проба при λmax. 

 

Фиг. 1. Абсорбционни спектри в хлороформ на комплексите GaIII–ADR–XMH 

срещу празни проби [cGa = 110−5 mol dm−3 (1) или 210−5 mol dm−3 (2)] и празни 

проби (ADR–XMH) срещу хлороформ (1’ и 2’). (1, 1’) cPAR = 1,210−4 mol dm−3, 

cXMH = 210−3 mol dm−3, pH 5,7, tex = 15 sec; (2, 2’) cTAR = 2,810−4 mol dm−3, cXMH 

= 210−3 mol dm−3, pH 5,4, tex = 90 sec. 
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III.1.2. Влияние на pH 

Влиянието на рН на водната фаза е показано на фиг. 2. Обемът на 

добавяния амониево-ацетатен буфер е 3 cm3. Предварителните 

експерименти с по-малки обеми (1 cm3) показаха, че резултатите са 

ненадеждни в неутралната рН-област. Известно е, че този буфер се 

характеризира с най-висок буферен капацитет в pH-области около 4,75 (рКа 

на оцетната киселина) и 9,25 (рКа на амониевия катион) [1]. 

 

 

 

Фиг. 2. Влияние на pН на водната фаза върху абсорбцията на хлороформните 

екстракти. (1) cGa = 110−5 mol dm−3, cPAR = 1,210−4 mol dm−3, cXMH = 210−3 mol 

dm−3, tex = 15 sec,  = 512 nm; (2) cGa = 210−5 mol dm−3, cTAR = 2,810−4 mol dm−3, 

cXMH = 210−3 mol dm−3, tex = 90 sec,  = 525 nm. 

 

От фиг. 2 се вижда, че комплексът на PAR се екстрахира ефективно в 

широк интервал на рН: 5,1–7,8. В по-нататъшните проучвания с PAR е 

използван буфер с рН 5,7. Експериментите с TAR са провеждани при рН 

5,3–5,4. Недостатъци на системата Ga–TAR–XMH са по-тесният оптимален 

рН-интервал и рязкото нарастване на абсорбцията на празната проба с 

увеличаване на рН (крива 2’). 

 



 

8 
 

III.1.3. Влияние на концентрацията на реактивите 

Влиянието на концентрацията на реактивите ADR и XMH е показано 

на фиг. 3 и фиг. 4, респективно. Оптималната концентрация на PAR е по-

малка от съответната концентрация на TAR. Оптималната концентрация на 

XMH обаче е еднаква за двете екстракционни системи.  

 

 

Фиг. 3. Влияние на концентрацията на ADR. (1) cGa = 110−5 mol dm−3, cXMH = 

210−3 mol dm−3, pH 5,7, tex = 15 sec,  = 512 nm; (2) cGa = 210−5 mol dm−3, cXMH = 

210−3 mol dm−3, pH 5,4, tex = 90 sec,  = 525 nm. 

 

 

Фиг. 4 . Влияние на концентрацията на XMH. (1) cGa = 110−5 mol dm−3, cPAR = 

1,210−4 mol dm−3, pH 5,7, tex = 15 sec,  = 512 nm; (2) cGa = 210−5 mol dm−3, cTAR 

= 2,810−4 mol dm−3, pH 5,4, tex = 90 sec,  = 525 nm. 
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III.1.4. Влияние на времето на екстракция 

Установено е, че екстракционно равновесие в системата Ga–TAR–

XMH се установява за около минута, а в системата Ga–PAR–XMH – за около 

5 секунди. И в двата случая по-продължителното разклащане не е свързано 

със забележима промяна на абсорбцията. За избягване на случайни грешки, 

причинени от комбинацията кратко време за екстракция – различна 

интензивност на разклащане, ние разклащахме в по-нататъшните 

експерименти съответно за 90 и 15 секунди. 

 

III.1.5. Влияние на времето на изчакване 

Не е необходимо да се изчаква за развиване на оцветяването, както при 

някои системи с участие на ванадий(V) и ADR. При оптималните условия 

абсорбцията на органичните екстракти остава постоянна поне за едно 

денонощие. 

*** 

Оптималните екстракционно-спектрофотомертични условия са 

показани на таблица 1. 

 

Таблица 1. Оптимални условия 

Екстракционна 

система 

max, 

nm 

pH cADR,  

mol dm–3  

cXMH, 

mol dm–3 

tex, sec 

GaIII–PAR–XMH 512 5,7 1,210–4 2,010–3 15 

GaIII–TAR–XMH 525 5,4 2,810–4 2,010–3 90 

* ‒ Оптимизационните изследвания са проведени при стайна температура и 

cGaIII=1×10–5 mol L–1 
 

III.1.6. Стехиометрия на екстрахираните комплекси и 

химични формули 

Молните отношения ADR–GaIII и XMH–GaIII са определени по 

различни методи базирани на експерименталните резултати представени на 

фиг. 3 и 4. Използвани са методът на подвижното равновесие, методът 
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на правата линия на Asmus и методът на ограниченото логаритмуване. 

Резултатите (таблица 2) показват, че съставът и на двата тройни комплекса 

е 1:2:1 (Ga:ADR:XMH). 

 

Таблица 2. Молни отношения в тройните комплекси получени по 

различни методи 

Молно отношение  Метод на 

подвижното 

равновесие 

Метод на 

Asmus 

Метод на Bent–

French 

PAR : Ga 2:1 2:1 Не е приложим 

TAR : Ga 2:1 2:1 Не е приложим  

XMZ : Ga (AD = PAR) 1:1 1:1 Не е приложим 

XMZ : Ga (AD = TAR) 1:1 1:1 1:1 

 

Вземайки под внимание получените резултати и предишни 

изследвания [2-4], считаме че общата формула на екстрахираните 

комплекси е (XMH+)[GaIII(ADR2−)2]; ADR2− = PAR2− или TAR2−. 

 

III.1.7. Екстракционни характеристики 

Анионните хелати са получени чрез смесване на разтвори на GaIII и 

ADR и повишаване на рН до оптималната стойност. Тяхната екстракция в 

органичната фаза в присъствие на XMH може да бъде представена с общото 

уравнение 1. 

[Ga(ADR)2]
−

(aq) + XMH+Cl−(aq) ⇄ (XMH+)[Ga(ADR)2](org) + Cl−(aq) (1) 

Условните равновесни константи, характеризиращи това равновесие са 

изчислени по метода на подвижното равновесие  и метода на Holme-

Langmyhr. Стойностите получени по двата метода са включени в таблица 3, 

наред със стойностите на отношението на разпределение D и степента на 

екстракция  E%. 
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Таблица 3. Стойности на константите на екстракция (Kex), отношенията на 

разпределение (D) и степените на екстракция (E%). 

Екстракционна 

система 

logKex logD E% 

GaIII–PAR–XMH 
4,1  0,1 (N=5) a 

4,10  0,04 (N=5) b 
1,5  0,3 (N=3) 97  1 (N=3) 

GaIII–TAR–XMH 
3,8  0,2 (N=5) a 

3,8  0,1 (N=5) b 
1,5  0,2 (N=4) 97  1 (N=4) 

a Метод на подвижното равновесие 
b Метод на Holme-Langmyhr 

 

III.1.8. Закон на Беер и аналитични характеристики 

Зависимостите между концентрацията на GaIII във водна фаза и 

абсорбцията на хлороформните екстракти на галиевите комплекси са 

изследвани при оптимални условия (таблица 1). Уравненията за линейна 

регресия и някои статистически параметри са включени в таблица 4.  

 

Таблица 4. Аналитични характеристики 

Характеристики GaIII−PAR−XMH GaIII−TAR−XMH 

Молна абсорбируемост (),  

L mol–1cm–1 

9,9×104 4,9×104  

Чувствителност по Sandell,  

ng cm–2 

0,68 1,46 

Интервал на спазване на закона на 

Beer, ng mL–1 

9,4 − 700 140 − 1670 

Уравнение на линейна регресия  

y = ax + b 

y = 1,416x + 

0,009 (R = 

0,9994; N = 6) 

y = 0,707x – 

0,009  

(R = 0,9994; N = 

6) 

Стандартно отклонение на 

наклона (a) и отреза от ординатата 

(b) 

0,024; 0,009 0,012; 0,011 

Граница на откриване (LOD),  

ng mL–1 

2,8 42 

Граница на определяне (LOQ),  

ng mL–1 

9,4 140 
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III.2. Изследвания върху екстракционно-хромогенна система 

за кобалт 

От литературата е известно, че CoII реагира с MTAR във водно-

етанолна среда, при което се образува комплекс с абсорбционен максимум 

при 520 nm. Нашите експерименти са свързани с екстракционната система 

CoII–MTAR–BZC–вода–хлороформ. В хода на изследванията беше 

установено, че в отсъствие на BZC, кобалтът частично се екстрахира в 

хлороформ под формата на неутрален хелат. 

 

III.2.1. Абсорбционни спектри и влияние на рН 

Екстрахираният в хлороформ неутрален хелат Co–MTAR се 

характеризира с абсорбционен максимум при 509 nm (фиг. 5, спектър 1). В 

присъствие на BZC, максимумът претърпява батохромно отместване (до 

около 549–550 nm; спектър 2). Оптималният рН-интервал за образуване на 

тройния комплекс е по-широк. Той е изместен към по-високите рН-

стойности (фиг. 6). 

 

Фиг. 5. Абсорбционни спектри в хлороформ на двойния комплекс Co-MTAR (1) 

срещу празна проба (1’) и на тройния комплекс Co-MTAR-BZC (2) срещу 

съответна празна проба (2’). cCo = 410−5 mol dm−3; tex = 3 min; cMTAR = 4,010−4 

mol dm−3 (1, 1’) или 1,610−4 mol dm−3 (2, 2’); pH = 5,5 (1, 1’) или 7,5 (2, 2’); cBZC = 

1,410−4 mol dm−3 (2, 2’). 
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Фиг. 6. Влияние на рН на водната фаза върху абсорбцията на комплексите Co-

MTAR (1) и Co-MTAR-BZC (2) срещу съответни празни проби (1’ и 2’). cCo = 

410−5 mol dm−3 (1, 2); cMTAR = 410−4 mol dm−3 (1, 1’, 2, 2’); cBZC = 110−3 mol 

dm−3 (2, 2’);  = 509 nm (1,1’) или 550 nm (2,2’); tex = 3 min. 

 

III.2.2. Влияние на концентрацията на MTAR. Определяне на 

молното отношение nMTAR:nCo 

Влиянието на концентрацията на MTAR върху абсорбцията при 509 и 

550 nm е показано на фиг. 7, криви 1а, 1b и 1c. Обработката на данните, 

получени в присъствие или отсъствие на BZC по метода на Asmus, показва, 

че молното отношение MTAR:Co е 2:1 и при двете вълнови дължини. При 

увеличаване на концентрацията на MTAR в присъствие на BZC, 

абсорбционният максимум забележимо се измества към по-ниските вълнови 

дължини. Това може да се отдаде на едновременна екстракция на два 

комплекса: Co–MTAR (с λmax=509 nm) и Co–MTAR–BZC (с λmax=550 nm). 
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Фиг. 7. Влияние на концентрацията на MTAR (1a,b,c) и BZC (2). (1a) cCo = 410−5 

mol dm−3, pH 5,2, tex = 3 min,  = 509 nm; (1b) cCo = 8,510−5 mol dm−3, cBZC = 

410−4 mol dm−3, pH 6,0, tex = 3 min,  = 509 nm; (1c) cCo = 4.010−5 mol dm−3, cBZC 

= 1,410−4 mol dm−3, pH 7,5, tex = 3 min,  = 550 nm; (2) cCo = 410−5 mol dm−3, 

cMTAR = 210−4 mol dm−3, pH 7,5, tex = 3 min,  = 550 nm. 

 

III.2.3. Влияние на концентрацията на BZC. Определяне на 

молното отношение nBZC:nCo 

Влиянието на концентрацията на BZC върху абсорбцията е показано на 

фиг. 7, крива 2. Тази крива позволява определяне на молното отношение 

BZC:Co (= 1:1) по голям брой методи: метод на Asmus, метод на 

ограниченото логаритмуване (фиг. 8), метод на молните отношения (фиг. 

9) и метод на подвижното равновесие (фиг. 10).  

Успешното определяне на състава по всички тези методи рядко е 

възможно, тъй като те имат ограничения, свързани със стабилността на 

съединението и наличието на странични процеси [5, 6]. В допълнение към 

гореспоменатите методи, съставът е определен и по още един независим 

метод – метод на изомолните серии  (фиг. 11). Получените по този метод 

резултати показват, че екстрахираният комплекс е стабилен. 
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Фиг. 8. Определяне на молното отношение BZC:Co по метода на ограниченото 

логаритмуване на Bent-French. 

 

 

Фиг. 9. Определяне на молното отношение BZC:Co по метода на молните 

отношения на Yoe-Jones. 

 

 
Фиг. 10. Определяне на молното отношение BZC:Co по метода на подвижното 

равновесие. 
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Фиг. 11. Определяне на молното отношение BZC:Co по метода на изомолните 

серии и на екстракционната константа Kex по метода на Likussar-Boltz. k = 

cCo+cBZC = 8×10−5 mol dm−3, cMTAR = 2×10−4 mol dm−3, pH 7,5,  = 547 nm. 

III.2.4. Оптимални екстракционно-спектрофотометрични 

условия 

Oптималните екстракционно-спектрофотометрични условия в 

присъствие и отсъствие на BZC са обобщени в таблица 5. Кобалтът се 

екстрахира количествено само в присъствие на BZC. 

 

Таблица 5. Оптимални екстракционно-спектрофотометрични условия 

Екстракционна 

система 

max, 

nm 

pH cMTAR,  

mol dm–3  

cBZC, 

mol dm–3 

Време на 

екстракция

, min 

Co – MTAR  509 5,5 4,010–4 – 3a 

Co – MTAR – 

BZC 

550 7,5 1,610–4 1,410–4 3 

a количествена екстракция не може да се достигне в отсъствие на BZC 

 

III.2.5. Химични формули и уравнения 

За да се предложат коректни формули на екстрахираните съединения (Co–

МТАR и Co–MTAR–BZC), данните за техния състав трябва да бъдат 

синхронизирани с натрупаната в литературата информация за възможността за  

окисление на CoII до CoIII от атмосферния кислород. Изследванията в тази 
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област [7-18] позволяват да обобщим, че в присъствието на азобагрила като 

PAR и TAR:  

I. окислението протича бързо (за секунди) [10, 15];  

II. окислението е пълно [14];  

III. CoII се окислява дори в присъствие на редуциращи агенти като 

аскорбинова киселина, сулфит или хидразин [8, 15];  

IV. състоянието на протониране на азобагрилото в комплекса може 

да бъде оценено от местоположението и интензитета на 

спектралните ленти във видимата област. 

Хелатът, извлечен в отсъствие на BZC, има състав на Co:MTAR = 1:2. Поради 

изискването за електронеутралност може да се твърди, че неговата формула е 

[CoIII(HL–)(L2–)]0 (L2– и HL– са две различни депротонирани форми на 

електронеутралния лиганд MTAR=H2L
0). Подобен хелат с PAR  е изолиран и 

изследван от японски автори [10]. Екстрахираният в хлороформ (при рН  

4) хелат Co–TAR, изучен от хърватски учени [12], вероятно също може да 

се представи с предложената по-горе обща формула. 

От фиг. 6 (крива 1) може да се прецени, че двойният комплекс Co–

MTAR се образува в тесен рН-интервал (около рН 5,5), съответстващ на 

началото на участъка на понижаване на абсорбцията (крива 1'), което от своя 

страна е свързано с преобразуване на неутралния MTAR (H2L) в анион (HL–

): 

H2L
0 ⇄ HL– + H+        (2) 

Ходът на крива 1' се съгласува добре със стойността на pKa [19]  

(pKp-OH = 5,7), характеризираща уравнение 2. 

С увеличаване на рН неутралният комплекс се трансформира в анионен 

комплекс с батохромно изместен абсорбционен максимум: 

[CoIII(HL–)(L2–)]0 ⇄ [CoIII(L2–)2]
– + H+     (3) 
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Анионният комплекс може да се образува и чрез директното 

взаимодействие (уравнение 4) на металния йон с доминиращата форма на 

реагента при оптимални условия (т.е. HL–). 

CoII
(aq) + 2 HL– ⇄ [CoIII(L2–)2]

– + 2H+ + e–    (4) 

Образуването на тройния йонно-асоцииран комплекс може да бъде 

описано с уравнение 5, в което BZ+ е катиона на BZC. 

[CoIII(L2–)2]
– + BZ+ ⇄ (BZ+)[CoIII(L2–)2]    (5) 

Цялостният процес на комплексообразуване и екстракция в 

оптималната рН-област (виж фиг. 6, крива 2) може да се представи с 

уравнение 6. 

CoII
(aq) + 2 HL–

(aq)
 + BZ+

(aq) ⇄ (BZ+)[CoIII(L2–)2] (org) + 2H+
(aq) + e– (6) 

То включва метал-подпомогнато депротониране на лиганда HL–, 

окисление на първоначално образувания лабилен CoII-комплекс до инертен 

CoIII-комплекс в присъствието на въздух [10, 20, 21] и йонна асоциация 

между BZ+ и анионния комплекс. Спектралните характеристики, съставът 

на трикомпонентния комплекс (Co:MTAR:BZC = 1:2:1) и оптималният рН-

интервал за неговото съществуване предполагат, че той съдържа два 

депротонирани лиганда, както е описано в литературата, отнасяща се до 

подобни тройни комплекси на PAR и TAR [9, 12, 16-18]. 

 

III.2.6. Екстракционни характеристики 

Условната константа на равновесие, характеризираща уравнение 6 е 

изчислена по метода на подвижното равновесие (фиг. 10), метода на 

Likussar-Boltz (фиг. 11) и метода на Holme-Langmyhr. Получените 

стойности са дадени в таблица 6, заедно със стойностите за степента на 

екстракция (E) и отношението на разпределение (D). 
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Таблица 6. Екстракционни характеристики 

Характеристика Стойност 

Екстракционна константа (logKex) 

5,6  0,2а (N = 3) 

5,7  0,3а (N = 5) 

5,8  0,1c (N = 5) 

Отношение на разпределение (logD) 1,4  0,2 (N = 4) 

Степен на екстракция (E), % 96  2 (N = 4) 
a метод на Likussar-Boltz 
b метод на подвижното равновесие 
c метод на Holme-Langmyhr 

 

III.2.7. Закон на Беер и аналитични характеристики 

Зависимостта между концентрацията на CoII във водната фаза и 

абсорбцията на екстрахирания трикомпонентен комплекс е проучена при 

оптималните екстракционно-спектрофотометрични условия (таблица 5). Тя е 

линейна в концентрационния интервал 0,2–2,8 μg cm–3 (R2 = 0,9994, N = 7). 

Уравнението за линейна регресия е A = 0,395 + 0,004, където A е 

абсорбцията, а  е концентрацията на CoII във водната фаза (μg cm–3). 

Стандартните отклонения на наклона и отреза съответно са 0,004 и 0,008. 

Границите на откриване (LOD) и определяне (LOQ) (изчислени от 

стандартно отклонение на отреза от ординатата и наклона на 

калибрационната графика) са LOD = 0,058 μg cm–3 и LOQ =  

0,193 μg cm–3. Коефициентът на молна абсорбируемост () и 

чувствителността по Sendall (S) са съответно  = 2,33104 dm3 mol–1 cm и S = 

2,5310–3 μg cm–2. 

 

III.3. Изследвания върху екстракционно-хромогенни системи 

за ванадий(V) 

Известно е, че в слабо кисела (рН 4,5–5,5) водно-етанолна среда TAR и 

MTAR реагират с VV [22, 23], при което се образуват червено оцветени 
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анионни комплекси. В присъствие на катионни РЙА се образуват ЙАК, 

които лесно се екстрахират в органични разтворители.  

 

III.3.1. Екстракционно-хромогенни системи с участие на 

XMH 

Предварителни проучвания на екстракционни системи с участие на 

XMH потвърдиха нашите очаквания за образуване на хидрофобни, добре 

екстрахируеми в органична фаза комплекси. Спектри на техни 

хлороформни екстракти са показани на фиг. 12. Абсорбционните 

максимуми (λmax) са разположени при 552–553 nm (ADR = TAR), 549–550 

nm (ADR = MTAR) и 553–554 nm (ADR = HTAR). Може да се прецени, че 

HTAR (спектър 3) и TAR (спектър 1) осигуряват по-висока молна 

абсорбируемост от MTAR (спектър 2). Абсорбцията на празната проба при 

λmax е най-ниска, при използване на TAR (спектър 1’).  

 

 
Фиг. 12. Абсорбционни спектри в хлороформ на комплексите срещу празна 

проба (1–3; cV(V) = 410−5 mol dm−3) и на празните проби срещу хлороформ (1‘–

3‘). (1, 1’) cTAR = 310−4 mol dm−3, cXMZ = 610−3 mol dm−3, pH 4,7, време на 

екстракция tex = 1 min; (2, 2’) cMTAR = 410−4 mol dm−3, cXMZ = 810−3 mol dm−3, pH 

4,7, tex = 2 min; (3, 3’) cHTAR = 210−4 mol dm−3, cXMZ = 410−3 mol dm−3, pH 5,1, tex 

= 8 min. 
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Фиг. 13. Влияние на рН на водната фаза върху абсорбцията на тройните 

комплекси, cV = 210−5 mol dm−3. (1) cTAR = 310−4 mol dm−3, cXMZ = 610−3 mol 

dm−3, tex = 1 min; (2) cMTAR = 410−4 mol dm−3, cXMZ = 810−3 mol dm−3, tex = 2 min; 

(3) cHTAR = 210−4 mol dm−3, cXMZ = 410−3 mol dm−3, tex = 8 min. 

 

III.3.1.1. Оптимални условия  

Влиянието на pH на водната фаза върху образуването и екстракцията 

на йонните асоциати е показано на фиг. 13. Абсорбцията е максимална в 

най-широк рН-интервал (4,1–5,6) за комплекса с TAR (крива 1). По-

нататъшни експерименти с TAR и MTAR са провеждани при рН 4,7. 

Оптималната рН-стойност за системата с HTAR е 5,1. Абсорбцията в този 

случай рязко намалява при pH > 5,6 (крива 3). Всички експерименти са 

провеждани в присъствие на амониево-ацетатен буфер (1 cm3). 

 

Таблица 7. Оптимални екстракционно-спектрофотометрични условия. 

Екстракционна 

система 

max, 

nm 

pH cADR,  

mol dm–3  

cXMН/BZC, 

mol dm–3 

tex, min 

VV–TAR–XMH 553 4,7 3,010–4 6,010–3 1,0 

VV–MTAR–XMH 550 4,7 4,010–4 8,010–3 1,5 

VV–HTAR–XMH 554 5,1 2,010–4 4,010–3 8,0 

VV–MTAR–BZC 549 5,2 2,810–4 1,010–3 3,0 

 

Влиянието на концентрациите на ADR и XMH върху абсорбцията е 

показано на фигури 14 и 15, респективно. Намерените оптимални 



 

22 
 

концентрации са показани в Таблица III.8. Максимална абсорбция се 

постига при най-ниска концентрация на реагентите в системата с HTAR 

(криви 3 на фигури III.19 и III.20). Комплексът VV–HTAR–XMH, обаче, се 

извлича най-бавно (за 8 минути). 

 

 
Фиг. 14. Влияние на концентрацията на азобагрилото върху абсорбцията при 

λmax, cV = 210−5 mol dm−3 (1) cXMZ = 610−3 mol dm−3, pH 4,7, tex= 1 min; (2) cXMZ = 

810−3 mol dm−3, pH 4,7, tex = 2 min; (3) cXMZ = 410−3 mol dm−3, pH 5,1, tex = 8 min. 

 

 
Фиг. 15. Влияние на концентрацията на XMZ върху абсорбцията при λmax, cV = 

210−5 mol dm−3 (1) cTAR = 310−4 mol dm−3, pH 4,7, tex = 1 min; (2) cMTAR = 410−4 

mol dm−3, pH 4,7, tex = 2 min; (3) cHTAR = 210−4 mol dm−3, pH 5,1, tex = 8 min. 

III.3.1.2. Състав на комплексите  

Съставът на екстрахираните комплекси е определен по различни 

методи (таблица 8). Резултатите дават основание да се твърди, че 

комплексообразуването при оптималните условия може да се представи с 

уравнение 7. 
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VO3
–

(aq) + H2L(aq) + XMH+
(aq) ⇄ (XMH+)[VO2L](org) + H2O  (7) 

Това уравнение e базирано на информация за състоянието на VV [24, 

25], TAR [26], MTAR [19] и HTAR [27] при условията на екстракция. 

При изследване на комплексите съдържащи XMH+ липсват индикации 

за димеризация в органичната фаза, както в подобни системи с участие на 

МТАR и тетразолиеви соли [22, 28]. Най-стабилен е комплексът с HTAR. 

Единствено за него е приложим методът на молните отношения. 

 
Таблица 8. Молни отношения в тройните комплекси VV–ADR–XMH  

Молно отношение 

Метод 

Подвижно 

равновесие 
Asmus 

Изомолни 

серии 

Молно 

отношение 

HTAR:VV 1:1 1:1 – 1:1 

МТАR:VV 1:1 1:1 – неприложим 

ТАR:VV 1:1 1:1 – неприложим 

PAR:VV* – – 1:1 – 

XMH:VV (с HTAR) 1:1 1:1 1:1 1:1 

XMH:VV (с МTAR) 1:1 1:1 1:1 неприложим 

XMH:VV (с TAR) 1:1 1:1 1:1 неприложим 

XMH:VV (с PAR)* – – 1:1 – 

* Сведенията за системата VV–PAR–XMH–вода–нитробензен са взети от 

литературата [29]. 

 

III.3.1.3. Равновесни константи и други аналитични 

характеристики  

Условните равновесни константи, характеризиращи уравнение 7 са 

изчислени по два независими метода: метод на подвижното равновесие и 

метод на Likussar-Boltz. Стойностите, получени по тези методи, са 

статистически идентични (таблица 9). Екстракционната константа K за 

системата с HTAR е с най-висока стойност. Същото важи и за останалите 

характеристики от таблица 9 – отношение на разпределение D и степен на 

екстракция  E%. Най-вероятно това е свързано с високата хидрофобност на 

този реагент. 
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Зависимостите между концентрацията на VV във водната фаза и 

абсорбцията на екстрахираните комплекси при оптимални условия (таблица 

7) са линейни в широки концентрационни интервали. Уравненията за 

линейна регресия и някои съпътстващи параметри са обобщени в таблица 

10. Границите на откриване (LOD) и определяне (LOQ) са изчислени от 

стандартно отклонение на абсорбцията на празната проба. 

 

Таблица 9. Изчислени стойности на константите на екстракция(K), отношенията 

на разпределение (D) и степените на екстракция (E%) при оптималните условия. 

Екстракционна 

система 

Log K Log D E% 

VV – TAR – XMZ 
3,50,1 a 

3,520,07 b 
1,50,3 (N=4) 962 (N=4) 

VV – MTAR – XMZ 
3,30,1 a 

3,390,06 b 
1,60,2 (N=6) 981 (N=6) 

VV – HTAR – XMZ 
5,00,1 a  

5,40,5 b 
2,40,3 (N=3) 99,50,3 (N=3) 

VV – MTAR – BZC 14,0±0,2 (N=5)b 1,48±0,01 (N=4) 96,8±0,1 
a Метод на Likussar-Boltz  
b Метод на подвижното равновесие  
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Таблица 10. Характеристики засягащи приложението на тройните комплекси за 

екстракционно-спектрофотометрично определяне на V(V). 

Аналитични 

характеристики 

VV−TAR− 

XMH 

VV−MTAR− 

XMH 

VV−HTAR− 

XMH 

VV−MTAR− 

BZC 

, dm3 mol–1 cm–1 2,50×104 1,88×104  2,62×104 2,7×104 

Чувствителност по 

Sandell, ng cm–2 

2,0 2,8 2,0 1,9 

Линеен интервал, 

µg cm–3 

0,03−3,6 0,3−3,1 0,07−5,1 0,034–2,5 

Линейно 

уравнение на 

регресия y = ax + b 

y = 0,486x + 

0,001 

(R2=0,9997; 

N=8) 

y = 0,370x – 

0,006 

(R2=0,9992; 

N=8) 

y = 0,513x – 

0,013 

(R2=0,9991; 

N=8) 

y = 0,5315x –

0,0073 

R2=0,9988; 

N=10) 

Стандартни 

отклонения на 

наклона (a) и 

отреза (b) 

0,004 (a); 

0,007 (b) 

0,004 (a); 

0,007 (b) 

0,006 (a); 

0,017 (b) 

0,007 (a); 

0,008 (b) 

LOD, µg cm–3 0,009 0,10 0,02 0,03 

LOQ, µg cm–3 0,027 0,29 0,07 0,10 

 

III.3.2. Екстракционно-хромогенна система с участие на 

МТАR и BZC 

Спектър на хлороформния екстракт на комплекса на VV с МТАR и BZC 

е показан на фиг. 16. Оптималните условия за екстракцията на комплекса са 

включени в таблица 7. 

При определянето на състава беше установено, че образуваният 

комплекс съществува в органичната фаза под формата на димер (фиг. 17). 

Това обуславя наблюдаваните разлики в екстракционните и 

спекрофотометрични характеристики (таблици 9 и 10) на системите VV–

МТАR–XMH (липсва димеризация, уравнение 7) и VV–МТАR–BZC 

(уравнение 8). 

2 VO3
–

(aq) + 2 H2L(aq) + 2 BZ+
(aq)  [(BZ+)[VO2L]]2(org) + 2 H2O  (8) 
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Фиг. 16. Абсорбционни спектри в хлороформ на комплекса срещу празна проба 

(1) и на празната проба срещу хлороформ (2). cV(V) = 210−5 mol dm−3, cMTAR = 

2.810−4 mol dm−3, cBZC = 810−4 mol dm−3, pH 4,7, tex = 3 min. 

 

 
Фиг. 17. Определяне на молните отношения R:VV в системата VV–МТАR–BZC 

по метода на подвижното равновесие. Уравнения на получените прави: (1) y = 

2,10x + 11,03, R2 = 0,9853; (2) y = 1,99x + 9,85, R2 = 0,9979. 

 

III.3.3. Калибрационни графики за определяне на XMH и BZC 

Комплексообразуването между VV, PAR и екстракцията на получения 

анионен комплекс [VO2L]– в присъствие на тежки органични йони като 

XMH+ или BZ+ (означени по-долу с R+) протича по следната схема: 

VO3
–

(aq) + HL–
(aq)  [VO2L]–

(aq) + ОH–
(aq)     (А) 

[VO2L]–
(aq) + R+

(aq)  (R+)[VO2L](aq)     (Б) 

(R+)[VO2L](aq)  (R+)[VO2L](org)      (В) 
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……………………………………………. 

VO3
–

(aq) + HL–
(aq) + R+

(aq)  (R+)[VO2L](org) + ОH–
(aq)  (9) 

Катионите на РЙА (XMH+ и BZ+) преминават в органичната фаза под 

формата на хидрофобни комплекси (R+)[VO2L], в които оцветяването се 

дължи на анионната част [VO2L]–. При създаване на благоприятни условия 

за получаване на [VO2L]– (pH и достатъчно висока еквимолна концентрация 

на VV и PAR) e възможно концентрацията на R+ да бъде определена 

спектрофотометрично. Интензивността на оцветяването на органичната 

фаза ще зависи както от концентрацията на R+, така и от стабилността на 

йонния асоциат (т.е. от природата на R+). 

На фиг. 18 са показани калибрационни криви получени с различни 

количества XMH (крива 1) и BZC (крива 2). Статистическите параметри 

свързани с линейните области са обобщени в таблица 11. 

 

 

Фиг. 18. Калибрационни графики за определяне на XMH+ (1) и BZ+ (2) с VV 

и PAR. cV(V) = cPAR = 410−5 mol dm−3, pH = 5,8, tex = 3 min.  

 

Таблица 11. Характеристики на калибрационните графики за определяне 

на  XMH и BZC с VV и PAR  
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Определяем катион 

Характеристика 
XMH+ BZ+ 

Линеен интервал, µg cm–3 0,6–98 0,05–9,7 

Линейно уравнение на 

регресия 

y = 0,0091x+0,016 

(r2=0,9993; N=7) 

y = 0,178x–0,005 

(r2=0,9985; N=7) 

Стандартно отклонение 

(SD) на наклона (а)  
0,0001 0,003  

SD на отреза от 

ординатата (b) 
0,006 0,018 

Граница на откриване 

(LOD), µg cm–3 
0,20 0,016 

Граница на определяне 

(LOQ), µg cm–3 
0,60 0,047 

 

III.4. Изследвания върху екстракционно-хромогеннa системa 

за никел(II) 

III.4.1. Абсорбционни спектри 

На фиг. 19 са показани спектри на изобутанолни екстракти на 

комплекси на NiII с MTAR в присъствие (1, 3) или отсъствие (2, 4) на A336. 

Спектрaлните криви 1 и 2 си приличат: λmax = 545 nm (1) и λmax = 548 nm (2). 

При липса на A336 (2), обаче, абсорбцията е по-ниска и се забелязва рамо 

при около 590 nm. Такова рамо е слабо видимо в спектър 1. Наблюдава се 

тенденция то да става все по-незабележимо при увеличаване на рН и 

намаляване на концентрацията на MTAR. 

При по-ниски стойности на pH (4,7; спектри 3 и 4) никелът се 

екстрахира в незначителна степен, независимо от наличието или 

отсъствието на A336. Абсорбцията на празните проби при липса на A336 (2' 

и 4') е по-ниска от тази, получена в присъствие на A336 (1' и 3', съответно). 

Това може да се обясни с образуване на екстрахируема йонна двойка между 

аниона на ADR (HL–) [30-32] и катиона на йонната течност (A336+). 
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Фиг. 19. Абсорбционни спектри в изобутанол на никелови комплекси (1–4; cNi = 

210−5 mol dm−3, cMTAR = 2,710−4 mol dm−3, cA366 = 5,610−3 mol dm−3, tex = 60 sec, 

Vводна фаза = 10 cm3) и на празни проби (1’ – 4’).  Проби 2, 2’, 4 и 4’ не съдържат 

A336. 

 

III.4.2. Влияние на рН 

Влиянието на рН върху абсорбцията, получена в присъствие или 

отсъствие на А336, е показано на фиг. 20. Максимална абсорбция в 

присъствие на A336 (серия 1) се получава в слабо алкална среда. Рязкото ѝ 

намаляване при рН < 6 се дължи на непълно формиране на комплекса 

поради това, че MTAR съществува главно в протонирана форма (H2L) [19]. 

Максимална абсорбция при липса на A336 (серия 2) е отчетена в слабо 

киселата област (рН около 6,5–7,0). Прави впечатление, че ходът на криви 1 

и 2 е идентичен в киселинната област (до рН около 6). Най-вероятно 

абсорбцията, получена в присъствието на A336, се дължи на 

едновременното извличане на два комплекса, Ni–MTAR–A336 и Ni–MTAR. 

С увеличаването на рН приносът на тройния комплекс към общата 

абсорбция става по-голям. 
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Фиг. 20. Влияние на рН на водната фаза върху абсорбцията при λmax в 

присъствие (1) или отсъствие (2) на A336. cNi = 210−5 mol dm−3, cMTAR = 210−4 

mol dm−3, cA366 = 5,610−3 mol dm−3, tex = 60 sec, Vводна фаза = 10 cm3. 

 

Намаляването на абсорбцията при pH > 9 (крива 1) може да се отдаде 

на два фактора: (i) наличие на никел под формата на Ni(OH)+ и (ii) 

конкурентно извличане на йонната двойка (A336+)(HL−), което намалява 

ефективните концентрации на реагентите в по-голяма степен при по-високи 

стойности на pH (спектри 1' и 3' на фиг. 19). 

От фиг. 20 и от споменатата по-горе рКа стойност на NH4
+ (9,25) може 

да се заключи, че оптималният рН-интервал за екстракция на NiII е 8,3–9,0. 

По-нататъшните изследвания са провеждани при pH 8,5. 

 

III.4.3. Влияние на концентрациите на реагентите, обема на 

водната фаза и времето на екстракция 

Влиянието на концентрацията на MTAR върху абсорбцията е показано 

на фиг. 21 при различни експериментални условия. И в двете 

експериментални криви се наблюдава максимум (т. е. при високи 

концентрации на MTAR абсорбцията намалява). При обемно съотношение 

2:1 (крива 2; 10 cm3 водна фаза / 5 cm3 изобутана фаза), привидният 

коефоциент на молна абсорбируемост е по-висок. Оптималната 

концентрация на реагента за това обемно съотношение е cMTAR = 2,010–4 
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mol dm–3. Тя е значително по-ниска (с почти порядък) от концентрацията на 

MTAR, необходима за извличането на VV в присъствие на А336 [30]. 

 

 

Фиг. 21. Влияние на концентрацията на MTAR. (1) cNi = 410−5 mol dm−3, cA366 = 

1,410−2 mol dm−3, pH 6, Vводна фаза = 5 cm3, tex = 60 sec; (2) cNi = 210−5 mol dm−3, 

cA366 = 5,610−3 mol dm−3, pH 8,5, Vводна фаза = 10 cm3, tex = 60 sec. 

 

Влиянието на концентрацията на A336 върху абсорбцията е показано 

на фиг. 22. Оптималната концентрация е 5,610−3 mol dm−3. Тя също е по-

ниска от тази, необходима за извличане на VV. Това показва, че комплексът 

NiII–MTAR–A336 е по-стабилен от съответния ванадиев комплекс. 

 
Фиг. 22. Влияние на концентрацията на A336. cNi = 210−5 mol dm−3, cMTAR = 

2,010−4 mol dm−3, pH 8,5, Vводна фаза = 10 cm3, tex = 60 sec. 

 



 

32 
 

Влиянието на времето на разклащане е изследвано при оптимална 

киселинност и концентрация на реагентите (таблица 12). Установено е, че 

50 секунди са достатъчни за количествено извличане на NiII. За избягване на 

случайни грешки, предизвикани от комбинацията от кратко време на 

екстракция и различна интензивност на разклащането, препоръчваното 

време на екстракция е 60 sec. 

 

Таблица 12. Екстракционно-спектрофотометрична оптимизация на системата NiII–

MTAR–A336–вода–изобутанол. Обемът на органичната фаза е  

5 cm3. 

Параметър Оптимизационен 

интервал 

Оптимална 

стойност 

Вълнова дължина, nm Видима област 545  

pH 3,9 – 9,9 8,5 

Обем на водната фаза, cm–3 5 и 10 10  

Концентрация на MTAR, mol 

dm–3 

(0–1,6)10–3 2,010–4 

Концентрация на A336, mol dm–3 (0–1,4)10–2  5,610−3  

Време на екстракция, sec 5–300  60   

 

III.4.4. Молни отношения и уравнения на 

комплексообразуване и екстракция 

Известно е, че тиазолилазо- и пиридилазореагенти образуват с  NiII 1:1- 

[33] или 2:1-комплекси [34-36]. Във водна среда съществуват най-малко два 

различни 2:1-комплекса: [Ni(HL)L]– и [NiL2]
2–. В присъствие на кватернерна 

амониева сол (Q+Cl–) [37], два типа комплекси се екстрахират в хлороформ: 

[Ni(HL)2]n(Q+Cl–) и (Q+)2[NiL2]. Последният се характеризира с по-висок 

коефициент на молна абсорбируемост. Karipcin и съавтори са изолирали в 

твърдо състояние неразтворими във вода октаедрични комплекси на NiII с 

PAR [35] и TAR [36]. Те могат да бъдат представени с общата формула 

[Ni(HL)2]. Комплексът с TAR е частично разтворим в хлороформ и лесно се 
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разтворя в алкохоли. Етанолният му разтвор се характеризира с 

абсорбционен максимум при 543 nm и рамо при 586 nm. 

От нашите изследвания (фиг. 19, фиг. 20 и фиг. 22) е ясно, че 

съществуват поне два различни екстрахируеми в изобутанол комплекси 

NiII–MTAR: 

1) Двоен Ni–MTAR комплекс. Той се екстрахира в отсъствие на A336 

(фиг. 19, спектър 1). 

2) Троен Ni–MTAR–A336 комплекс (фиг. 19, спектър 2).  

Молните отношения MTAR:NiII и A336:NiII в тройния комплекс са 

определени по метода на правата линия на Asmus и метода на 

подвижното равновесие. Неговото образуване и екстракция могат да бъдат 

представени с уравнение 10. 

NiII
(aq) + 2HL−

(aq) + 2A336+
(org) ⇄ (A336+)2[Ni(L)2](org) + 2H+

(aq) (10) 

В отсъствие на A336 се образува неутрален комплекс [Ni(HL)2] 

(уравнение 11).  

NiII
(aq) + 2HL−

(aq) ⇄ [Ni(HL)2](org)       (11) 

Както беше споменато по-горе, комплекс със същата обща формула 

(който е неразтворим във вода и разтворим в алкохоли) е синтезиран с TAR 

[36]. Полученият от нас комплекс с MTAR има сходни спектрални 

характеристики (абсорбционен максимум от 548 nm и рамо при около 590 

nm), което показва, че вероятно има подобна структура. Най-вероятно и 

двата комплекса с MTAR, [Ni(HL)2] и (A336+)2[Ni(L)2], имат октаедрична 

геометрия, която е типична за NiII [35, 36, 38, 39]. Донорни атоми на всеки 

един от тридентатните MTAR вероятно са кислород от хидроксилната група 

в о-положение спрямо азогрупата и двата азотни атома (от тиазоловия 

пръстен и азогрупата) [35, 36]. 
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III.4.5. Закон на Беер и аналитични характеристики 

Зависимостта между концентрацията на NiII във водната фаза (γ, μg cm–

3) и абсорбцията на екстракта (А) е изследвана при оптимални условия. Тя е 

линейна в интервала 0,05–3,1 g cm–3 (R2 = 0,9993, N = 9). Полученото 

уравнение на линейна регресия е A = 0,845γ – 0,006. Стандартните 

отклонения на наклона и отреза от ординатата са съответно 0,008 и 0,013. 

Границите на откриване и определяне са LOD = 46 ng cm–3 и LOQ = 153 ng 

cm–3. Коефициентът на молна абсорбируемост (ε) и чувствителността на 

Sandell (S) при λmax = 545 nm са ε =  

5,0×104 dm3 mol–1 cm–1 и S = 1,2×10–3 μg cm–2, съответно. Отношението на 

разпределение D, изчислено при N = 6, e 1213. Съответстващата степен на 

екстракция, намерена по формулата E% = 100×D/(D+1), е E = 99,2%. 

Условната равновесна константа, характеризираща уравнение 10, изчислена 

по метода на подвижното равновесие, е LogK = 6,1±0,2. 

 

III.4.6. Влияние на странични йони 

За тестване на селективността на разработената процедура за 

определяне на NiII са използвани водоразтворими соли. Най-сериозно е 

пречещото влияние на CoII, CuII и CrIII. Тези йони образуват интензивно 

оцветени комплекси при работните условия.  

 

III.5. Изследвания върху екстракционно-хромогеннa системa 

за сребро(I) 

2Н-тетразолиевите соли (TZS) се получават при окисление на 

формазани [40, 41], а едно от ключовите им свойства, използвано в много 

области е, че те могат да бъдат редуцират до формазани при определени 

условия. Двойката TZS–формазан (фиг. 23) е специален вид окислително-

редукционна система, която позволява удобна визуализация на процесите, 



 

35 
 

тъй като солта най-често е безцветна, докато формазанът има интензивни 

абсорбционни ивици във видимата област [41, 42]. 

 
Фиг. 23. Окислително-редукционната двойка 2,3,5-тризаместен тетразолий 

(вляво) – 1,3,5-формазан (вдясно). 

 

Редукцията на 2,3,5-TZS може да бъде повлияна от различни фактори 

като присъствие на повърхностно-активни вещества, макромолекули, 

наночастици, колоиди, суспендирани частици, разтворени газове, радиация, 

органични разтворители, лиганди, йони на тежки метали  и др. [43-49]. 

Освен това оптичните характеристики на получените продукти зависят от 

природата на разтворителя, pH, температурата, параметрите на облъчване, 

възможностите за комплексообразуване  и за разграждане на получените 

формазани до по-прости молекули [44, 46, 50-53]. Изучаването на влиянието 

на такива фактори е предпоставка за разработване на надеждни формазан-

базирани методи за спектрофотометрично определяне или за откриване с 

невъоръжено око на метални йони и други химични обекти [54-60]. 

Най-добре изучената двойка TZS–формазан е 2,3,5-трифенил-2H-

тетразолиев хлорид (TTC)–1,3,5-трифенилтетразолиев формазан (TPF). 

Едно от приложенията ѝ е определяне на следи от AgI [54]. Наред с 

предимствата, описаният в литературата метод [54] се характеризира с 

недостаъци като бавно развиване на оцветяването (30 min), нестабилност на 

оцветяването и агресивни условия на работа (използва се конц. HNO3). За да 

отстраним тези недостатъци и да увеличим допълнително чувствителността 

на определяне, извършихме предварителни експерименти в две основни 

направления:  
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•  Заместване на TTC с друга TZS, осигуряваща по-добри оптични 

характеристики.  

•  Екстракция на получения формазан в малък обем органичен 

разтворител. 

Тествахме следните пет TZS: 2-(4-йодофенил)-3-(4-нитрофенил)-5-

фенил-2Н-тетразолиев хлорид (INT), 2-(4,5-диметил-2-тиазолил)-3,5-

дифенил-2Н-тетразолиев бромид (MTT), нитроблаутетразолиев хлорид 

(NBT), тетранитроблаутетразолиев хлорид (TNBT) и 2,5-дифенил-3-(1-

нафтил)-2Н-тетразолиев хлорид (тетразолвиолет, ТV). Експериментите 

показаха, че INT, MTT, NBT и TNBT не са подходящи за определяне на AgI. 

При изискваните повишени рН-стойности те се превръщат във формазани 

дори при липса на AgI. От друга страна, TV е близо до TTC в реда на 

относителната редукционна способност на тетразолиевите соли [48, 50]. 

Тази TZS образува стабилен и интензивно оцветен формазан 

(тетразолвиолет формазан, TVF), който може да бъде използван за 

аналитични цели [57, 61]. По-долу са описани нашите изследвания върху 

течно-течна екстракционно-хромогенна система за AgI, съдържаща TV, 

семикарбазид хидрохлорид (SCH) и хлороформ. 

 

III.5.1. Абсорбционни спектри 

В присъствие на подходящи редуциращи агенти, или при облъчване, 

TV се превръща в червено-виолетов TVF [44, 45, 61, 62]. Местоположението 

на неговия абсорбционен максимум зависи от природата на използвания 

разтворител (таблица 13) и от друи условия. В допълнение към основнната 

ивица, която обикновено се наблюдава при 505−520 nm, в спектъра могат да 

се открият и две рамена при 550−560 nm и 410−430 nm [44]. Рамото при 

около 410−430 nm може да се отдаде на "жълт" изомер (фиг. 24), който за 
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разлика от по-стабилния "червен" изомер се характеризира с отворена 

структура [63, 64]. 

 

Фиг. 24. Структури на "червен" (вляво) и "жълт" (вдясно) изомер на формазан. 

 

Таблица 13. Спектрални характеристики на TV и TVF 

Разтворител Абсорбционен максимум, nm 

TV TVF 

Етанол/Хлороформ − 512 

DMF − 510 

Бензен − 520 („червен“ изомер) 

430 („жълт“ изомер) 

Бензен/изопропанол (10:1) − 520 

Вода 244, 246 420 („жълт“ изомер) 

Хлороформ 247 (наши 

изследвания) 

511 – 512 („червен“ 

изомер; наши изследвания) 

430 („жълт“ изомер; наши 

изследвания) 

 

TVF е слабо разтворим във вода. Той се разтваря добре в някои 

органични разтворители и смеси като етанол–хлороформ [50] и бензен–n-

пропанол [61]. Установихме, че в присъствие на AgI, TV може да се 

превърне в TVF, който се извлича количествено в хлороформ. Спектрите на 

получените екстракти са показани на фиг. 25. В присъствие на AgI (крива 1) 

спектърът е идентичен с описания по-горе (max = 511–512 nm и рамена при 

около 555–560 и 430 nm), което показва, че полученият TVF не участва в 

процеси на комплексообразуване. 
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Фиг. 25. Абсорбционни спектри на хлороформни екстракти (1 и 2) и на водни 

фази след екстракцията (1’ и 2’). Ag–TV–SCH (1, 1’); TV–SCH( 2, 2’).  cAg = 

3,0×10–7 mol dm–3, cTV = 4,0×10–5 mol dm–3, cSCH = 2,4×10–3 mol dm–3, cNaOH = 4×10–1 

mol dm–3, Vхлороформ = 10 cm3, Vводна фаза = 25 cm3, tex = 5 min. 

 

При определени условия спектърът променя своя характер (фиг. 26). 

Максимумът при 430 nm се изравнява по интензивност с този при 512 nm, 

което показва, че равновесието от фиг. 24 се измества в някаква степен 

надясно. 

 
Фиг. 26. Абсорбционни спектри на Ag–TV–SCH срещу празна проба (1) и на 

празна проба (TV–SCH) срещу хлороформ (2). cAg = 1,2×10–7 mol dm–3, cTV = 

4,0×10–5 mol dm–3, cSCH = 3,7×10–3 mol dm–3, cNaOH = 2×10–1 mol dm–3, Vхлороформ = 4 

cm3, Vводна фаза= 25 cm3, tex = 5 min. 
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III.5.2. Оптимални екстракционни условия 

III.5.2.1. Обем на двете фази 

Обемът на водната фаза е поддържан постоянен (25 cm3) във всички 

експерименти, както в работата на Nagaraja et al. [54]. Проведени са 

експерименти с различни обеми хлороформ (таблица 14). Оптималният 

обем е 4 cm3; това съответства на отношение на обемите на двете фази 6,25. 

Опитите за работа с по-малки обеми на органичния разтворител  водеха до 

недостатъчна повторяемост на резултатите. 

 

Таблица 14. Екстракционно-спектрофотометрична оптимизация a 

Параметър Оптимизационен 

интервал 

Оптимална 

стойност 

Вълнова дължина, nm 190–800  512 

Концентрация на SCH, mol dm–3 (0,37–7,3)10–3 2,4×10–3 

Концентрация на TV, mol dm–3 (0,8–8,0)10–5 4,010–5 

Концентрация на NaOH, mol dm–3 (0,2–6)10–1 410–1 b 

Обем на хлороформа 3–10 4 

Време на екстракция, min 1–8  5 
a – Оптимизационните експерименти са извършени при стайна температура 

(около 22 C) и обем на водната фаза 25 cm3; 
b – Измерената pH-стойност е 12,9. 

 

III.5.2.2. Влияние на концентрацията на редуциращия агент 

Влиянието на концентрацията на SCH е показано на фиг. 27. По-

нататъшните изследвания са извършвани при cSCH = 2,410–3 mol dm–3. 

 

III.5.2.3. Влияние на концентрацията на NaOH 

За създаване на алкална среда, необходима за развитието на 

оцветяването, използвахме NaOH. Получените резултати са стабилни, 

когато рН на водната фаза е над 12,7. Нашите по-нататъшни изследвания са 

извършвани в присъствие на 2 cm3 5 mol dm–3 NaOH. Измерената рН-

стойност на водната фаза при оптималните концентрации на реагентите (вж. 
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таблица 14) е около 12,9. 

 
Фиг. 27. Влияние на концентрацията на SCH. cAg = 3×10–7 mol dm–3, cTV = 4,0×10–5 

mol dm–3, cNaOH = 2×10–1 mol dm–3, Vхлороформ = 4 cm3, Vводна фаза = 25 cm3, tex = 5 min. 

 

III.5.2.4. Влияние на времето за екстракция 

Проведени са експерименти при различно време на екстракция (1–8 

min). Установено е, че 5 min са достатъчни за количественото образуване и 

екстракция на TVF. Този период осигурява пълно обезцветяване на водната 

фаза (вж. фиг. 25, спектър 1’). 

 

III.5.2.5. Влияние на светлината и на времето на изчакване 

Известно е, че светлината влияе върху процеса на преобразуване на 

тетразолиевите соли във формазани. Тя влияе също така на равновесието 

между „червен“ и „жълт“ изомер (фиг. 24). За да оценим степента на 

светлинно въздействие от практическа гледна точка, проведохме 

експеримент, в който смесвахме реагентите при нормални лабораторни 

условия на дневна светлина и след това екстрахирахме (в продължение на 5 

min) на светло или на тъмно. Както се вижда от  таблица 15 резултатите са 

статистически неразличими. 

 

Таблица 15.  Влияние на светлината върху абсорбцията a,b 
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Условия на 

провеждане на 

екстракцията 

Ag–SCH–TV SCH–TV 

512 nm 430 nm 512 nm 430 nm 

При дневна 

светлина 

2,2060,074 0,8810,036 0,0210,003 0,0690,007 

На тъмно 2,2980,065 0,9350,062 0,0170,005 0,0520,021 

a – cAg = 2,5×10–7 mol dm–3; останалите експериментални условия са дадени в 

таблица III.16; b – АбсорбцияSD (N=3). 

 

III.5.2.6. Влияние на разтворения въздух 

От проучванията на хистохимични моделни изследвания е известно, че 

TV, подобно на TTC, принадлежи към групата тетразолиеви соли, които са 

„чувствителни към кислород“ [50]. С други думи, разтвореният кислород 

може да потуши развиването на цветната реакция. За да се провери 

влиянието на разтворения въздух, са сравнявани резултати, получени с: 

а) прясно приготвени разтвори на реагентите;  

б) разтвори, съхранявани в продължение на няколко дни;  

в) прясно приготвени разтвори, през които е пропускан азот за 

определен период. 

Установено е, че прясно приготвените разтвори не са подходящи за 

директна употреба. Цветната реакция протича нормално, когато разтворите 

са оставени да престоят в продължение на няколко дни (например седмица) 

или са обработени с N2, както е описано в литературата [46] (например, в 

продължение на 10 минути). 

 

III.5.2.7. Влияние на концентрацията на TV. Параметри на 

калибрационната крива 

Проведени са експерименти с три различни концентрации на TV: 

8,0×10–6, 4,0×10–5 и 8,0×10–5 mol dm–3. Най-добри резултати (най-широк 

линеен диапазон на калибрационната крива, фиг. 28) са получени при cTV = 

4.0×10–5 mol dm–3. Статистическият анализ на линейния участък на 
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калибрационната крива е даден в таблица 16. Високите стойности на 

наклона (1573) и отреза от ордината (–1,950,06) предполагат сложен 

реакционен механизъм, при който 1 mol AgI е отговорен за превръщането на 

няколко мола ТV в TVF. 

 

 
Фиг. 28. Калибрационна графика за определяне на AgI. Експерименталните 

условия са дадени в таблица 14. 

 

Таблица 16.  Статистически анализ на линейната зависимост (N=5) между 

абсорбцията и концентрацията на AgI. Експериментални условия са дадени в 

таблица 14 

Параметър Стойност 

Линеен интервал, μg cm–3 0,013–0,028 

Наклон±SD, A μg–1 cm3 1573 

Отрез±SD, А −1,950,06 

R2  0,9991 

 

III.5.2.8. Влияние на странични йони 

За проверка на селективността на предложената процедура са 
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използвани различни странични йони. Техният ефект при λ = 512 nm е 

показан в таблица 17. CrIII пречи в най-голяма степен. Той потушава цветната 

реакция при масово отношение 1:1 (CrIII:AgI). Малки количества от този 

катион могат да бъдат маскирани с EDTA. 

 

Таблица 17.  Допустими масови отношения a при определяне на 0,65 μg AgI. 

Експериментални условия са дадени в таблица 16 

Страничен йон (СЙ) Масово отношение 

СЙ:AgI  

Li+, Na+, K+, NH4
+, HPO4

2–, F–, Cl–, SO4
2–, B4O7

2–, ReO4
–

, тартарат, цитрат 

5000 b 

EDTA, MgII  1000 

PbII, BaII 500 

AlIII 300 

ZnII, CaII 100 

VV 50 

HgII, HgI, MoVI, FeIII 25 

CuII, WVI 10 

CrIII 1,5 c 

a – Относителна грешка по-малка от 5 %. 

b – По-големи масови отношения не са изследвани. 

c – маскирано с EDTA. 

 

IV. Изводи и обобщения 

• Изследвани са 11 системи за течно-течна екстракция с участие на d- 

или p-метални йони (GaIII, CoII, VV, NiII, AgI) и реагенти за йонна асоциация 

(XMH, BZC, A336, TV).  

• Намерени са оптималните екстракционни условия: рН, концентрация 

на реагентите и време за екстракция. Екстракционните процеси са 

охарактеризирани количествено с константи на екстракция (Кex), отношения 

на разпределение (D) и степени на екстракция (Е%).  
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• Намерени са спектрофотометричните характеристики на 

екстрахираните вещества – λmax, max и чувствителност по Sandell.  

• С помощта на различни методи е определен съставът на 

екстрахираните комплекси. Предложени са химични уравнения на 

процесите на комплексообразуване и екстракция. 

• Установено е, че различните РЙА проявяват индивидуалност при 

използването им за екстракция на един и същ анионен комплекс. Така 

например използването на BZC вместо XMH води до димеризация на 

екстрахирания троен комплекс на VV с MTAR: [(BZ+)[VO2(MTAR)]]2. 

• Установено е, че в системите CoII–MTAR–вода–хлороформ и CoII–

MTAR–BZC–вода–хлороформ, кобалтът се окислява до CoIII от кислорода 

на въздуха, образувайки стабилни хелати: [CoIII(HL–)(L2–)]0 и [CoIII(L2–)2]
–. 

• Изучено е влиянието на странични йони върху екстракцията на цветни 

продукти в системите с участие на NiII и AgI. Установено е, че 

селективността за системата с AgI е по-висока от тази, постигната от други 

автори използващи алтернативна тетразолиева сол (ТТС). 

• В екстракционно-хромогенната система за NiII е използвана йонна 

течност (А336), разтворена в изобутанол. Този органичен разтворител е по-

слабо токсичен от разтворителите, които обикновено се прилагат за 

подобряване на физико-химичните характеристики на А336 (бензен, 

тетрахлорометан, хлороформ, толуен, ксилен и керосин). 

• Освен за определяне на следови количества от целевите метални йони 

(GaIII, CoII, VV, NiII и AgI), част от изследваните системи имат потенциала да 

бъдат приложени и за определяне на катионните реактиви, включени в 

състава на екстрахираните йонни асоциати.  

• За пръв път са изучени системи с участие на нов екстракционно-

хромогенен реагент, HTAR. 
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