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ABSTRACT
Differential pulse voltammetric method in batch and flow injection (FI)
systems have been investigated for the determination of fumaric acid in fruit juice. It
is based on the electrochemical oxidation of fumaric acid on a hanging mercury drop
electrode (HMDE) at about -1.1 V versus Ag/AgCl reference electrode. A simple
voltammetric flow through cell was designed and constructed by adapting from a
commercial batch voltammetric cell. A J – shaped Teflon tube (0.5 mm i.d.) was
inserted through a wall of pipet tip, which is put on the HMDE tip to direct the
solution flow to the electrode.

A gravity-driven pumping system was studied to be

used as a simple and cost effective propulsion system in flow injection analysis. It
offered a constant flow rate with pulse – free flow, which is suitable for the
voltammetric measurement. Linear calibration graphs in range of 1-10 and 40-80
mg/L fumaric acid were obtained for batch and FI systems, respectively.

High

background current was observed in FI method.
An FI amperometric system with on-line dialysis sample pretreatment for the
determination of ascorbic acid was also developed. The determination was based on
the oxidation of ascorbic acid at a glassy carbon working electrode at + 0.8 V versus
Ag/AgCl reference electrode. The FI on-line dialysis provided a convenient sample
dilution and separation. Under the selected condition, a linear calibration was
obtained over the range 50-800 mg/L of ascorbic acid and detection limit (3σ) was
found to be 45 mg/L. The relative standard deviation of 10 replicate injections was
1.5 % for 50 mg/L of ascorbic acid. Ascorbic acid contents in vitamin C tablet
samples obtained by the developed method were not significantly different from the
labeled values at 99 % confidence level. The proposed method is rapid, low reagent

v

consumption and does not suffer from colored and colloidal substances presented in
the sample.
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บทคัดยอ
การศึกษาวิธีดิฟเฟอเรนเชียลพัลสโวลแทมเมตรีแบบแบทชและระบบโฟลอินเจค
ชันเพื่อหากรดฟูมาริกในน้ําผลไม โดยอาศัยปริกิริยาไฟฟาออกซิเดชันของกรดฟูมาริกที่เกิดขึ้นที่
ขั้วปรอทแขวนซึ่งเปนขั้วไฟฟาทํางานเมื่อมีการใหศักยไฟฟาที่ -1.1 โวลทเมื่อเทียบกับขั้วไฟฟาซิล
เวอร/ซิลเวอรคลอไรดซึ่งเปนขั้วไฟฟาอางอิง และมีการสรางโวลแทมเมตริกโฟลทรูเซลลอยางงาย
เพื่อใชกับเครื่องโวลแทมมิเตอรที่ใชในการวิเคราะหแบบแบทชใหสามารถใชในการวิเคราะหแบบ
ไหลได โดยสรางจากทอเทฟลอนขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 0.5 มิลลิเมตร ดัดใหเปนรูป “J”
แลวสอดเขากับชิ้นสวนของปเปตทิบที่เจาะเปนรูพอดีกับขนาดของทอเพื่อทําหนาที่เปนทางผาน
ของสารละลายสูหยดปรอทแขวนภายในเซลลตรวจวัดของเครื่องโวลแทมเมตรี นอกจากนี้ยังได
ศึกษาระบบขับเคลื่อนอยางงายของสารละลายในระบบโฟลอินเจคชันโดยอาศัยแรงโนมถวง จาก
การศึกษาการขับเคลื่อนสารละลายจะใหอัตราการไหลคงที่และสามารถชวยขจัดปญหาการเกิดพัลส
ที่จะรบกวนการตรวจวัดของระบบโวลแทมเมตรีได จากการศึกษาสภาวะเหมาะสมของระบบ
พบวาชวงความเปนเสนตรงคือ 1-10 มิลลิกรัมตอลิตรสําหรับการวิเคราะหแบบแบทชและ 40-80
มิลลิกรัมตอลิตรของกรดแอสคอรบิกสําหรับการวิเคราะหแบบไหลแตจะมีคากระแสพื้นหลังที่สูง
เมื่อวิเคราะหแบบไหล
นอกจากนี้ไดศึกษาระบบไดอะไลซิส-โฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี เพื่อใชหาปริมาณ
กรดแอสคอรบิก โดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดแอสคอรบิกที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟาแก็สซี่
คารบอนอิเล็กโทรดซึ่งเปนไฟฟาทํางานโดยไดมีการใหศักยไฟฟาคงที่ที่ +0.8 โวลท เมื่อเทียบกับ
ขั้วไฟฟามาตรฐานซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรทอิเล็กโทรดซึ่งเปนขั้วไฟฟาอางอิง ระบบไดอะไลซิส
จะทําหนาที่เจือจางและแยกสารตัวอยางอยางตอเนื่อง จากการศึกษาสภาวะเหมาะสมของระบบ
พบวาชวงความเปนเสนตรงคือ 50-800 มิลลิกรัมตอลิตรของกรดแอสคอรบิก และขีดจํากัดการ
ตรวจวัดต่ําสุด(3σ)คือ 45 มิลลิกรัมตอลิตร คาการเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธเปน 1.5 เปอรเซ็นต
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จากการฉีดสารมาตรฐานที่ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตรจํานวน 10 ครั้ง ผลการวิเคราะหกรด
แอสคอรบิกในตัวอยางยาเม็ดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 99 % เมื่อเปรียบเทียบกับคาบน
ฉลากของตัวอยางยา วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีขอดีคือ มีความรวดเร็วในการวิเคราะห ใชปริมาณสารเคมี
นอยและไมถูกรบกวนจากสีหรือคอลลอยดที่มีในตัวอยาง

