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ABSTRACT 

 

 

A flow injection analysis (FIA) system with spectrophotometric detection was 

developed for iron (III) determination. Iron was determined based on the formation of 

chromogen between iron (III), Eriochrome Cyanine R (ECR) and 

Cetyltrimethylammonium bromide (CTMAB) in 0.1 mol L-1 acetate buffer (pH 4.5) 

solution, yielding a ternary blue colored complex product (Fe-ECR-CTMAB) with a 

maximum absorption at 610 nm. The optimum values of chemical and FIA variables 

for determination of iron (III) were investigated by univariate method. The method 

involved injection of 250 μL of standard or sample solution containing iron (III) into a 

flowing carrier stream of 1.0×10-3 mol L-1 CTMAB solution. Then it was merged with 

3.0×10-4 mol L-1 ECR solution and formed the product of Fe-ECR-CTMAB in the 

reaction coil. Consequently, the increase in absorbance as peak height was monitored 
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at 610 nm. Using the FIA procedure under optimum conditions, the two calibration 

curves according to Beer’s Law were established over the concentration ranges of 

0.01-0.35 mg L-1 and 0.50–0.80 mg L-1 with the regression equation of Y = 0.5385x + 

0.0056 , a correlation coefficient of 0.9994 and Y = 0.403x + 0.0759, a correlation 

coefficient of 0.9986, respectively. A detection limit (3σ) was 0.005 mg L-1 of       

iron (III). The method was very reproducible with the relative standard deviation for 

replicate injection of 1.19 % (n=11) for 0.1 mg L-1of iron (III) standard solution and 

very rapid with a sampling rate of 144 h-1. The proposed method was applied to the 

determination of iron (III) in drinking water. The concentration of iron (III) were 

found to be in the range 0.006-0.016 mg L-1 which were in good agreement with the 

results obtained from an ICP-MS method at the 95 % confidence level.  

 

 A sequential injection analysis (SIA) spectrophotometric method has been 

developed for the determination of iron (III). The detection method for iron was based 

on the reaction of iron (III), Eriochrome Cyanine R (ECR) and 

Cetyltrimethylammonium bromide (CTMAB), yielding a ternary blue colored 

complex product (Fe-ECR-CTMAB) at pH 5.5 with absorption maximum at 610 nm. 

The SIA parameters that influence the signal response have been optimized in order to 

obtain the best sensitivity and minimum reagent consumption. The results showed that 

the concentration of acetate buffer pH 5.5, ECR and CTMAB solution were 0.1, 

3.5×10-4 and 2.5×10-4 mol L-1, respectively. The aspirated volumes of acetate buffer, 

ECR, CTMAB and sample were 50, 125, 175, and 75 µL, respectively. The flow rate 

was set at 100 µL s-1. A linear relationship between the relative peak height and 
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concentrations were obtained in the concentration range of 0.02-0.45 mg L-1 with a 

correlation coefficient of 0.9995 and the concentration range 0.45-1.0 mg L-1 with a 

correlation coefficient of 0.9948. The limit of detection (LOD, defined as 3σ) was 

0.012 mg L-1. The relative standard deviations (n=11) were 2.17%, 2.25%, 0.85% and 

1.13 % for 0.04, 0.1, 0.5 and 1.25 mg L-1 of iron, respectively. The proposed method 

was applied to the determination of iron in bottled-drinking water samples with a 

sampling rate 39 h-1. The results were found to be in good agreement with those 

obtained by ICP-MS method at the 95% confidence level. 
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บทคัดยอ 

 

ระบบโฟลวอินเจคชันท่ีมีการตรวจวดัดวยสเปกโตรโฟโตเมตรีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อหาปริมาณ

เหล็ก (III) โดยอาศัยการทําปฏิกิริยาระหวางเหล็ก อิริโอโครมไซยานินอาร (อีซีอาร) และ ซิทิไตร

เมธิลแอมโมเนียมโบรไมด (ซีทีเอ็มเอบี) ในสารละลายอะซิเตตบัฟเฟอร พีเอช 4.5 เกิดเปนไตรภาค

เชิงซอนสีน้ําเงิน ซ่ึงดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 610 นาโนเมตร ไดทําการศึกษาหาสภาวะที่

เหมาะสมของตัวแปรทางเคมีและทางเอฟไอเอสําหรับหาปริมาณเหล็กดวยวิธียนูิแวริเอท โดยวิธีนี้

สามารถสรุปข้ันตอนไดวาสารละลายมาตรฐานเหล็กหรือสารละลายตัวอยางท่ีมีองคประกอบของ

เหล็ก จะถูกฉีดเขาสูกระแสตัวพาของสารละลายซีทีเอ็มเอบีท่ีความเขมขน 1.0×10-3 โมลตอลิตร 

หลังจากนัน้จะไปผสมกับสารละลายอีซีอารท่ีความเขมขน 3.0×10-4 โมลตอลิตร เพื่อเกดิ
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สารประกอบเซิงซอนข้ึนในรีแอคชันคอยล และวดัคาการดูดกลืนแสงโดยแปลสัญญาณเปนคา

ความสูงพีคท่ีความยาวคล่ืน 610 นาโนเมตร จากการหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับหาปริมาณเหล็ก 

ไดกราฟมาตรฐานเปนไปตามกฎของเบียรสองชวงความเขมขน คือชวงความเขมขน 0.01-0.35 

มิลลิกรัมตอลิตรของเหล็ก และ 0.50-0.80 มิลลิกรัมตอลิตรของเหล็ก โดยมีสมการถดถอยเชิงเสน

เทากับ Y = 0.5385x + 0.0056 ดวยคาอารสแควรเทากับ of 0.9994 และ Y = 0.403x + 0.0759 ดวย

คาอารสแควรเทากับ 0.9986 ตามลําดับ วิธีนี้มีขีดจํากดัตํ่าสุดในการตรวจวดัเหล็กท่ีมีความเขมขน 

0.005 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 1.19 เปอรเซ็นต สําหรับเหล็กท่ี

มีความเขมขน 0.10 มิลลิกรัมตอลิตร (ทําการทดลองซํ้า 11 คร้ัง) และมีอัตราเร็วของการวิเคราะห 

144 ตัวอยางตอช่ัวโมง ไดนําวิธีท่ีพัฒนาข้ึนมาประยุกตสําหรับหาปริมาณเหล็กปริมาณนอยใน

ตัวอยางน้ําดื่ม ความเขมขนของเหล็กท่ีพบอยูในชวง 0.006-0.016 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปนท่ียอมรับท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับวธีิมาตรฐานของ             

ไอซีพ-ีเอ็มเอส 

 

ไดพัฒนาวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส (เอสไอเอ) ท่ีมีเคร่ืองตรวจวดัดวยสเปกโตร

โฟโตเมตรีสําหรับหาปริมาณเหล็ก (III) การตรวจวัดดวยวิธีนี้อาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหวางเหล็ก  

อิริโอโครมไซยานินอาร (อีซีอาร) และ ซิทิลไตรเมธิลแอมโมเนียมโบรไมด (ซีทีเอ็มเอบี)          

เกิดผลิตภณัฑไตรภาคเชิงซอนสีน้ําเงินท่ีพีเอช 5.5 ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 610 นาโนเมตร 

ไดทําการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของตัวแปรทางเอสไอเอท่ีมีผลตอสัญญาณการตรวจวัด เพื่อใหได

สภาพไวท่ีดีท่ีสุดและลดการใชรีเอเจนต ซ่ึงพบวาความเขมขนของอะซีเตตบัฟเฟอร พีเอช 5.5,       
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อีซีอาร และ ซีทีเอ็มเอบีคือ 0.1, 3.5×10-4 และ 2.5×10-4 โมลตอลิตร ตามลําดับ ปริมาตรของ

สารละลาย  อะซีเตตบัฟเฟอรท่ีพีเอช 5.5, อีซีอาร, ซีทีเอ็มเอบี และ สารละลายตัวอยาง คือ 50, 125, 

175, และ 75 ไมโครลิตร ตามลําดับ อัตราการไหล 100 ไมโครลิตรตอวินาที จากความสัมพันธเชิง

เสนระหวางความสูงพีคกับความเขมขน ใหชวงความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 0.02-0.45 

มิลลิกรัมตอลิตร ดวยคาอารสแควร 0.9995 และ ชวงความเขมขน 0.45-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยคา

อารสแควร 0.9948 วิธีนี้มีขีดจํากดัตํ่าสุดในการตรวจวัด ( 3 ซิกมา) เทากับ 0.012 มิลลิกรัมตอลิตร  

มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 2.17, 2.25, 0.85 และ 1.13 เปอรเซ็นต สําหรับความ

เขมขนเหล็กท่ี 0.04, 0.1, 0.5 และ 1.25 มิลลิกรัมตอลิตร (ทําการทดลองซํ้า 11 คร้ัง) และมีอัตราเร็ว

ของการวิเคราะห 39 ตัวอยางตอช่ัวโมง ไดประยุกตวิธีท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับหาปริมาณเหล็กปริมาณ

นอยในตัวอยางน้ําดื่ม ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนท่ียอมรับท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต เม่ือ

เทียบกับวิธีมาตรฐานของ ไอซีพ-ีเอ็มเอส 
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