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ABSTRACT 

 

 

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

developed for zinc (II) determination. It is based on the complex formation between 

zinc (II), xylenol orange and cetylpyridium chloride (CPC) in 1.0 mol L
-1

 acetate 

buffer (pH 5.6) solution, yielding a violet colored complex product with a maximum 

absorption at 570 nm. The optimum values of chemical and FIA variables for 

determination of zinc (II) were investigated by univariate method. The method 

involved injection of 300 μL sample solution containing zinc (II)  into a flowing  

stream of 3x 10
-4

 mol L
-1

 xylenol orange solution and 510
-4

 mol L
-1

 CPC solution 

which was passed through the reaction coil. Consequently, the increase in absorbance 

as peak height was monitored at 570 nm. Using the FIA procedure under optimum 
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conditions, the calibration curve according to Beer’s Law was established over the 

concentration range of 0.5- 50 mg L
-1

 with the regression equation of  

y = 3.4187x – 1.2421 and a correlation coefficient of 0.9995. A detection limit (3) 

was 1.50 mg L
-1

and the limit of quantitation (10) was 5.0 mg L
-1

 of zinc (II). The 

method was very reproducible with the relative standard deviation for replicate 

injection of 0.48 % (n=11) for 10 mg L
-1

of zinc (II) standard solution and very rapid 

with a sampling rate of 60 h
-1

. The proposed method was applied to the determination 

of zinc (II) in commercial dietary supplement samples. The concentrations of zinc (II) 

were found to be in the range 6.69-14.95 mg L
-1

 which were in good agreement with 

the results obtained from an atomic absorption spectrometry (AAS) method at the 

95% confidence level.  

 

 A sequential injection analysis (SIA) spectrophotometric method has been 

developed for the determination of zinc (II). The detection method for zinc (II) was 

based on the reaction of zinc (II), xylenol orange and cetylpyridium chloride (CPC), 

yielding a violet colored complex product at pH 5.6 with absorption maximum at 570 

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 concentrations of xylenol orange and CPC solution were 7 x 10
-4

 mol 

L
-1

 and 310
-4

 mol L
-1

 in acetate buffer pH 5.6, respectively. The aspirated volumes 

of acetate buffer, xylenol orange, CPC and sample were 50, 150, 100, and 125 µL, 

respectively. The flow rate was set at 125 µL s
-1

. A linear relationship between the 
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relative peak height and concentrations were obtained in the concentration range of 

0.1-1.0 mg L
-1

 with a correlation coefficient of 0.9995. The limit of detection (LOD) 

was 0.017 mg L
-11

and the limit of quentitation (10) was 0.057 mg L
-1

. The relative 

standard deviations (n=11) were 0.10% and 0.09% of zinc (II) 0.7 and 1.0 mg L
-1

, 

respectively. The proposed method was applied to the determination of zinc (II) in 

commercial dietary supplement samples with a sampling rate 40 h
-1

. The results were 

found to be in good agreement with those obtained by AAS method at the 95% 

confidence level. 
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 รองศาสตราจารย ์ดร.สายสุนีย ์ เหล่ียวเรืองรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
  
 

บทคัดย่อ 

 

ระบบโฟลวอิ์นเจคชนัท่ีมีการตรวจวดัดว้ยสเปกโตรโฟโตเมตรีถูกพฒันาข้ึนเพื่อหาปริมาณ
สังกะสี (II) โดยอาศยัการท าปฏิกิริยาระหวา่งสังกะสี ไซลีนอล ออเรนจ์ และ เซทิลไพริเดียม คลอ
ไรด ์( ซีพีซี )  ในสารละลายอะซิเตตบฟัเฟอร์ พีเอช 5.6 โดยวดัการเพิ่มข้ึนของค่าการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร ไดท้  าการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของตวัแปรทางเคมีและทางเอฟ
ไอเอส าหรับหาปริมาณสังกะสีดว้ยวธีิยนิูแวริเอท โดยวธีิน้ีสามารถสรุปขั้นตอนไดว้า่ตวัอยา่ง
สังกะสีจะถูกฉีดเขา้สู่กระแสตวัพาของสารละลายไซลีนอล ออเรนจแ์ละเซทิลไพริเดียม คลอไรด์            
( ซีพีซี ) และไหลเขา้สู่รีแอคชนัคอยล ์ และวดัค่าการดูดกลืนแสงโดยแปลสัญญาณเป็นค่าความสูง
พีคท่ีความยาวคล่ืน 570 นาโนเมตร จากการหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับหาปริมาณสังกะสี ได้
กราฟมาตรฐานเป็นไปตามกฎของเบียร์ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5-50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีสมการ
ถดถอยเชิงเส้นเท่ากบั y = 3.4187x – 1.2421 ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิเชิงเส้นตรงเท่ากบั 0.9995 วธีิน้ีมี
ขีดจ ากดัต ่าสุดในการตรวจวดัสังกะสีท่ีมีความเขม้ขน้ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานสัมพทัธ์เท่ากบั 0.48 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับสังกะสีท่ีมีความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ท า
การทดลองซ ้ า 11 คร้ัง) และมีอตัราเร็วของการวเิคราะห์ 60 ตวัอยา่งต่อชัว่โมง ไดน้ าวิธีท่ีพฒันาข้ึน
มาประยกุตส์ าหรับหาปริมาณสังกะสีในตวัอยา่งอาหารเสริมท่ีขายตามทอ้งตลาด ความเขม้ขน้ของ
สังกะสีท่ีพบอยูใ่นช่วง 6.69-14.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงผลการวเิคราะห์เป็นท่ียอมรับท่ีระดบัความ
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เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือเทียบกบัวธีิมาตรฐานของอะตอมมิกแอปซอฟชนัสเปคโตรสโคปี(เอเอ
เอส) 

 
ไดพ้ฒันาวธีิซีเควนเชียลอินเจคชนัอะนาลิซีส (เอสไอเอ) ท่ีมีเคร่ืองตรวจวดัดว้ยสเปกโตร

โฟโตเมตรีส าหรับหาปริมาณสังกะสี (II) การตรวจวดัดว้ยวธีิน้ีอาศยัการเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง
สังกะสี, ไซลีนอล ออเรนจแ์ละเซทิลไพริเดียม คลอไรด์ (ซีพีซี) เกิดผลิตภณัฑสี์ม่วงท่ีพีเอช 5.6ให้
ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 570 นาโนเมตร ไดท้  าการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของตวัแปรทางเอสไอเอ
ท่ีมีผลต่อสัญญาณการตรวจวดั เพื่อใหไ้ดส้ภาพไวท่ีดีท่ีสุดและลดการใชรี้เอเจนต ์ ซ่ึงพบวา่ความ
เขม้ขน้ของอะซีเตตบฟัเฟอร์ พีเอช 5.6 ไซลีนอล ออเรนจแ์ละเซทิลไพริเดียม คลอไรด์ ( ซีพีซี ) คือ 
1.0, 7 x 10-4 และ 310-4 โมลต่อลิตร ตามล าดบั ปริมาตรของสารละลาย  อะซีเตตบฟัเฟอร์ท่ีพีเอช 
5.6 ไซลีนอล ออเรนจ์ เซทิลไพริเดียม คลอไรด์ ( ซีพีซี ) และสารละลายตวัอยา่ง คือ 50 150 100 
และ 125 ไมโครลิตร ตามล าดบั อตัราการไหล 125 ไมโครลิตรต่อวนิาที จากความสัมพนัธ์เชิงเส้น
ระหวา่งความสูงพีคกบัความเขม้ขน้ ใหช่้วงความเป็นเส้นตรงในช่วงความเขม้ขน้ 0.1-1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ดว้ยค่าอาร์สแควร์ 0.9995 วธีิน้ีมีขีดจ ากดัต ่าสุดในการตรวจวดัเท่ากบั 0.017 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์เท่ากบั 0.10 และ 0.09  เปอร์เซ็นต ์ส าหรับความเขม้ขน้
สังกะสีท่ี 0.7 และ1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ท าการทดลองซ ้ า 11 คร้ัง) และมีอตัราเร็วของการวเิคราะห์ 
40 ตวัอยา่งต่อชัว่โมง ไดป้ระยกุตว์ธีิท่ีพฒันาข้ึนส าหรับหาปริมาณสังกะสีในตวัอยา่งอาหารเสริม
ตามทอ้งตลาด ซ่ึงผลการวิเคราะห์เป็นท่ียอมรับท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือเทียบกบัวธีิ
มาตรฐานของเอเอเอส 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


