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MỞ ĐẦU 

Năm 2004, hai nhà vật lý người Nga Andrei Geim và 

Konstantin Sergeevich Novoselov thuộc Đại học Manchester, Anh đã 

bóc tách thành công graphen từ graphit và đến năm 2010, Andrei Geim 

và Konstantin Sergeevich Novoselov được nhận giải thưởng Nobel vật 

lý. Do những tính chất ưu việt của graphen như: trơ về mặt hóa học, 

độ bền cơ học rất lớn (gấp hàng trăm lần so với thép), độ dẫn điện và 

nhiệt cao,.... Thêm vào đó, graphen và các vật liệu mới trên cơ sở cấu 

trúc của graphen đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công 

nghệ khác nhau như: lưu trữ năng lượng, vật liệu hấp phụ xúc tác, vật 

liệu xử lý môi trường, điện, điện tử và đặc biệt là vật liệu cảm biến 

(sensor),.... Các loại vật liệu cảm biến, hiện nay được nghiên cứu và 

phát triển nhất là cảm biến khí và cảm biến điện hóa. Chính vì vậy, 

những nghiên cứu về graphen và các vật liệu trên cơ sở của graphen 

đã và đang được nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới tập 

trung nghiên cứu. 

Hiện nay, việc tổng hợp graphen, thường dựa trên cơ sở của việc oxy 

hóa graphit bằng các phương pháp khác nhau,... để tạo thành graphit 

oxit (GrO) và graphen oxit (GO) là các hợp chất trung gian giữa 

graphit và grephene. Tiếp theo là tiến hành khử các nhóm chức có 

chứa oxy bằng các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như: phương 

pháp hóa học, phương pháp điện hóa, phương pháp thủy nhiệt, phương 

pháp vi sóng và phương pháp nhiệt,… 

Phương pháp tổng hợp các sản phẩm trung gian GrO và GO chủ yếu 

vẫn là phương pháp Hummers cải tiến. Nhiều nghiên cứu đã cải tiến 

phương pháp Hummers bằng cách thay đổi tác nhân oxy hóa. Chẳng 

hạn như, thay KMnO4 và NaNO3 bằng K2S2O8 và P2O5, hoặc thay 

NaNO3 bằng H3PO4. 

GrO hoặc/và GO được xem là vật liệu sử dụng trong xử lý môi trường, 

cảm biến khí và đặc biệt trong cảm biến điện hóa. Điều này thể hiện 

qua hai tác giả Alagarsamy Pandikumar và Perumal Rameskumar là 
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chủ biên của cuốn sách “Graphene-based electrochemical sensors for 

biomolecules”, bao gồm 13 Chương và 364 trang năm 2019. Song, để 

ứng dụng trong thực tế, cần phải biến tính hoặc chức năng hóa một số 

nhóm chức trong GrO và GO. Tùy vào mục đích sử dụng mà việc biến 

tính và chức năng hóa có khác nhau. Trong lĩnh vực phân tích điện 

hóa, Bas S.Z. đã sử dụng nano vàng và GO xác định đồng thời 

hydrogen peroxide (H2O2) và glucose, sulfamethazine. Dong Y. đã 

biến tính điện cực glassy carbon (GCE) bằng nano vàng và graphen 

với giới hạn phát hiện (LOD) của axit ascorbic là 10–9 M. Guo Z. đã 

xác định dopamine bằng GCE biến tính với GO-Ag/P(L-lysine) với 

LOD đạt đến 0,03 µM,… 

Trong một vài năm gần đây, nhiều công trình đã nghiên cứu chuyển 

dạng GO thành graphen oxit dạng khử (Reduced Graphene Oxide – 

rGO), tức là loại bỏ một số nhóm chức chứa oxy trong cấu trúc của 

GO. Quá trình chuyển dạng như vậy có thể được thực hiện bằng các 

phương pháp như nhiệt, hóa học,… và bằng phương pháp điện hóa 

(Electrochemically Reduced Graphene Oxide – ERGO). Phương pháp 

điện hóa là phương pháp được xem là “Phương pháp xanh” và có nhiều 

ưu điểm: 

- Tiết kiệm về mặt kinh tế và thời gian; 

- Không sử dụng các hóa chất độc hại và nguy hiểm và do đó, rất thân 

thiện với môi trường. Mặt khác, sản phẩm được tổng hợp không bị 

nhiễm bẩn hóa chất do dư thừa và dễ được làm sạch 

- Phương pháp điện hóa cho phép kiểm soát và hiệu suất của sản phẩm 

sau quá trình khử. 

- Một ưu điểm nổi trội của phương pháp ERGO là thực hiện trực tiếp 

trên bề mặt của điện cực làm việc nền theo kiểu in situ. 

Trong các phương pháp phân tích hóa lý (phân tích công cụ), các 

phương pháp phân tích điện hóa nói chung và phương pháp von-ampe 

hòa tan (SV) nói riêng là phương pháp có nhiều ưu điểm như: độ nhạy, 

độ chính xác, tính chọn lọc cao và giới hạn phát hiện thấp, đặc biệt là 
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chi phí thiết bị và chi phí phân tích rẻ và do đó, rất thích hợp cho việc 

xác định trực tiếp và đồng thời một số hợp chất hữu cơ. Đặc biệt là 

trong các đối tượng mẫu như: mẫu nước tiểu và huyết thanh, trong môi 

trường nước, trong các mẫu dược phẩm và thực phẩm,… 

Chính từ những ưu điểm như trên, phương pháp khử bằng điện hóa 

đang là một hướng nghiên cứu mới mà nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu. Qua đó cũng có thể cho thấy rằng khả năng áp dụng của vật liệu 

ERGO được khử trực tiếp trên điện cực nền bằng phương pháp điện 

hóa để xác định đồng thời một số hợp chất hữu cơ là rất có tính khả 

thi trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn 

đề tài luận án: "Nghiên cứu phát triển điện cực biến tính với 

graphen oxit để phân tích axit ascorbic, paracetamol và caffein 

bằng phương pháp Von-ampe hoà tan”. 

Những đóng góp mới của luận án: 

1. Đã tiến hành khảo sát được các điều kiện thực nghiệm cho phương 

pháp von-ampe hòa tan anot sóng vuông xác định AA, PA và CA  

2. Đã đánh giá độ tin cậy của phương pháp qua các thông số thống kê 

như sau: 

- Độ lặp lại tốt với RSD của Ip dao động từ 0,90% đến 2,71%; 

- Giới hạn phát hiện: AA: 0,073 µM và giới hạn định lượng từ 0,22 

đến 0,29 μΜ; PA: 0,033 µM và giới hạn định lượng từ 0,10 đến 0,13 

μM; CA:  0,068 µM và giới hạn định lượng từ 0,21 đến 0,27μM. 

3. Tiến hành áp dụng thực tế đối với PA và CA trong các mẫu dược 

phẩm là Panadol Extra, Hapacol Extra , Tatanol, Effe Paracetamol, 

Ameflu day time C và Efferalgan Vitamin C và xác định AA, CA trong 

một số mẫu nước giải khát trên thị trường Thừa Thiên Huế (Number 

One, Sting max gold và Wake-up 247). 

 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Giới thiệu về phương pháp von – ampe hòa tan anot 

1.2. Giới thiệu vật liệu graphen 
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1.3. Sơ lược về paracetamol, axit ascorbic, caffein 

1.4. Các phương pháp xác định paracetamol, axit ascorbic và caffein 

1.5. Tổng quan ứng dụng của phương pháp thiết kế tối ưu 

 

Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Mục tiêu 

Ứng dụng graphen oxit tổng hợp được để biến tính điện cực 

nhằm phân tích đồng thời axit ascorbic, paracetamol và caffein. 

2.2. Nội dung nghiên cứu  

1. Tổng hợp vật liệu graphit oxit (GrO) và graphen oxit (GO) bằng 

phương pháp Hummers cải tiến. Khảo sát các điều kiện thí nghiệm 

thích hợp đến quá trình tổng hợp ERGO bằng phương pháp von-ampe 

vòng (CV) và điện thế thời gian (E-t); 

2. Khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố đến quá trình biến tính điện cực. 

Nghiên cứu quá trình phản ứng của ascorbic acid, paracetamol và 

Caffein trên bề mặt điện cực biến tính.  

3. Khảo sát ảnh hưởng một số thông số trong kỹ thuật xung vi phân và 

sóng vuông đến tín hiệu hòa tan. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

von-ampe hòa tan hấp phụ anot xung vi phân (DP-AdASV) và von-

ampe hòa tan hấp phụ anot sóng vuông (SQW-AdASV). 

4. Xây dựng quy trình phân tích đồng thời ascorbic acid, paracetamol 

và Caffein và đánh giá quy trình. Xác định đồng thời ascorbic acid, 

paracetamol và Caffein trong các mẫu dược phẩm.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp vật liệu để biến tính điện cực 

Phương pháp nhiễu xạ tia X, phương pháp quang điện tử tia X, 

Phương pháp khuếch tán tử ngoại khả kiến, phổ Raman 

Phương pháp von-ampe 

Chuẩn bị điện cực  

Quy trình phân hủy mẫu thật  
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Các phần mềm sử dụng  

2.4. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GRAPHEN OXIT 

3.1.1. Tổng hợp graphen oxit từ graphit  

Quy trình tổng hợp Graphit oxit (GrO) từ Graphit (G) đã trở thành 

kinh điển do ba tác giả là Brodie B.C. (1859), Staudenmaier L. (1898) 

và Hummers W.S., Offeman R.E. (1958) đề xuất. Trong đó, phương 

pháp Hummer được nhiều nhà khoa học sử dụng và đã được Huang 

N.M. (2011) nghiên cứu tối ưu điều kiện tổng hợp nhằm thu được hiệu 

suất GrO cao gọi là phương pháp Hummer cải tiến (modified 

Hummer's method). Trong những năm gần đây, phương pháp Hummer 

cải tiến được sử dụng rộng rãi do tính an toàn, dễ thực hiện và thân 

thiện với môi trường. Vì vậy, phương pháp Hummer cải tiến được sử 

dụng trong luận án này. 

3.1.2. Các đặc tính của graphit và graphit oxit 

Graphit và Graphit oxit được đánh giá qua phổ hồng ngoại (Fourrier 

Transformation InfraRed – FT-IR) và nhiễu xạ tia X (Fundamental of 

X-ray Diffraction – XRD). Kết quả thu được cho thấy GrO được tổng 

hợp theo phương pháp Hummer cải tiến đã xuất hiện một số nhóm 

chức chứa oxy thông qua phổ FT-IR. Chẳng hạn như, đỉnh peak ở 3428 

cm–1 đặc trưng cho sự hấp phụ mạnh của nhóm hydroxyl (-OH) qua 

quá trình oxy hóa G. Trong khi đó, peak dao động tại 1735 cm–1 

chứng tỏ trong sản phẩm xuất hiện liên kết C=O của các nhóm 

carboxyl hoặc/và cacbonyl. Mặt khác, peak tại 1632 cm–1 của liên kết 

đôi C=C trong vòng thơm của GrO. Peak dao động ở 1400 cm–1 có 

thể là liên kết COO– của nhóm carboxyl. Thêm vào đó, peak xuất hiện 

khá rõ tại số sóng 1213 cm–1 minh chứng cho sự có mặt của nhóm 
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epoxyl (C–O–C) của sản phẩm GrO. Cuối cùng, nhận thấy sự có mặt 

của nhóm alkoxy ở số sóng 1054 cm–1 (C–O) . 

Mặt khác, cường độ peak của các nhóm chức qua 3 lần tổng hợp là có 

sự sai khác không đáng kể. Như vậy, có thể cho rằng việc tổng hợp 

GrO theo phương pháp Hummer cải tiến rất đồng nhất và chất lượng 

sản phẩm hoàn toàn tương đồng với các nghiên cứu đã được tham 

khảo. 

3.1.3. Nghiên cứu quá trình phân tán của graphit oxit 

Sản phẩm của quá trình tổng hợp từ graphit (G) theo các phương pháp 

Brodie B.C. (1859), Staudenmaier L. (1898), Hummers W.S. (1958) 

và phương pháp Hummers W.S. cải tiến được gọi là graphit oxit (GrO) 

với cấu trúc là các đơn lớp GrO nằm song song có khoảng cách từ 0,6 

đến 0,8 nm. Để sử dụng GrO trong các lĩnh vực khoa học khác nhau, 

thường GrO được phân tán vào dung môi thích hợp. Việc phân tán 

GrO trong các dung môi để hình thành hệ phân tán gần như là đồng 

nhất theo thời gian, thông thường nhờ sự trợ giúp của sóng siêu âm. 

Hệ phân tán giữa GrO và các dung môi thích hợp tùy thuộc vào các 

yếu tố, chẳng hạn như: công suất của thiết bị, nhiệt độ, thời gian siêu 

âm và đặc biệt là dung môi.  

Tóm lại, qua kết quả nghiên cứu và so sánh với các nghiên cứu khác, 

dung môi nước được lựa chọn để phân tán GrO. Một lý do nữa mà 

dung môi nước được lựa chọn là khả năng bay hơi của nước nhanh 

hơn so với các dung môi như ethylene glycol, DMF,... điều này thuận 

lợi cho việc biến tính điện cực. 

3.2. NGHIEN CỨU TỔNG HỢP GRAPHEN OXIT DẠNG KHỬ 

BẰNG DIỆN HOA 

Phương pháp để khử graphen oxit (GO) bằng phương pháp điện hóa 

được coi là phương pháp pháp tổng hợp xanh. Trong nghiên cứu này, 

sử dụng hai phương pháp điện hóa đó là phương pháp von-ampe 

vòng (CV) và phương pháp điện thế thời gian (E-t). Sản phẩm sau 

quá trình tổng hợp được gọi là Graphen Oxit dạng khử điện hóa được 
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viết tắt là ERGO. 

Sản phẩm ERGO sau khử thu được đã tiến hành xác định một số tính 

chất đặc trưng của vật liệu bằng các phương pháp hóa lý như phổ hồng 

ngoại (FT-IR), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ Raman. 

3.2.1. Tổng hợp graphen oxit dạng khử bằng phương pháp von-

ampe vòng 

Kĩ thuật von-ampe vòng (CV) được sử dụng để khử GO thành RGO 

bằng cách biến tính GO (được phân tán trong dung môi) lên bề mặt 

điện cực nền GCE. Sau đó quá trình khử xảy ra trên bề mặt GCE trong 

đệm B-RBS 0,2 M (pH = 7) khi quét CV về khoảng thế âm hơn (từ 

0,0 đến -1,5 V) (Hình 2.5). Để tăng hiệu suất quá trình khử, số vòng 

quét CV được lặp lại nhiều lần với các thông số máy cố định ban đầu 

được trình bày trong bảng 3.2.Vật liệu GO dùng kĩ thuật von-ampe 

vòng để khử được kí hiệu là ERGOCV. 

Quá trình khử GO bằng kĩ thuật CV với 10 vòng quét được thể hiện ở 

hình 3.5-a. Ở giai vòng quét đầu tiên, có sự xuất hiện peak khử catot 

tại -1,23 V, điều này cho thấy có sự khử của các nhóm chức chứa oxy 

trên GO. Ở các vòng tiếp theo, không còn xuất hiện peak khử, quá 

trình khử xuất hiện hiện tượng sủi bọt khí và màu sắc của lớp vật liệu 

chuyển đổi từ nâu sang đen trên bề mặt điện cực cho thấy sự hồi phục 

mạng lưới п của cacbon trong cấu trúc vật liệu. 

3.2.2. Tổng hợp graphen oxit dạng khử bằng phương pháp điện 

thế thời gian 

Quá trình tổng hợp RGO từ GO bằng phương pháp điện thế thời gian 

tương tự như ở phương pháp CV. Vật liệu GO (10 μg) được khử bằng 

cách áp một thế âm (-3.7 V) trong một khoảng thời gian (1200 s). Kết 

quả đường dòng-thế được thể hiện ở hình 3.6. Vật liệu GO dùng kĩ 

thuật điện thế thời gian để khử được kí hiệu là ERGOE. 

Quá trình khử GO bằng cách áp thế âm được ghi tín hiệu dòng theo 

thời gian thể hiện ở hình 3.6-a. Ở giai đoạn đầu (I), tín hiệu dòng tăng 

nhanh theo thời gian, khi thời gian áp thế vượt quá 80 s thì tín hiệu bắt 
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đầu không đổi (giai đoạn II) đồng thời xuất hiện hiện tượng sủi bọt khí 

và màu sắc của lớp vật liệu chuyển đổi từ nâu sang đen trên bề mặt 

điện cực cho thấy sự hồi phục mạng lưới п của cacbon trong cấu trúc 

vật liệu. 

Hình 3.6-b cho thấy phổ FT-IR của GO với các peak đặc trưng như: 

ν(-OH)=3417 cm-1, ν(C-O)=1720 cm-1, ν(C-C)=1620 cm-1 và ν(C-O)= 

1051 cm-1, các peak này giảm mạnh khi bị khử bằng cách áp thế, chứng 

tỏ đã tạo ra sản phẩm ERGO. Đồng thời trên phổ XRD cũng một phần 

chứng minh sự biến đổi này (Hình 3.6-c), hai peak đặc trưng của 

Graphit và GO lần lượt tại 2θ = 25,8o và 11,3o không xuất hiện trên 

sản phẩm khử.  

Hai dải D và G xuất hiện trên phổ raman của ErGO và GO tại 1570 

cm-1 và 1350 cm-1 (Hình 3.6-d). Tỉ lệ ID/IG của GO và ERGOE lần lượt 

là 0,90 và 1,22 cho thấy có sự tăng tỉ lệ ID/IG rõ ràng sau quá trình khử, 

điều này cho thấy có sự tái tạo các vùng Csp2 của vòng thơm trong cấu 

trúc vật liệu ERGOE. Mặt khác, kích thước tinh thể trung bình của GO 

và ERGOE được tính toán lần lượt là 21,36 và 15,76 nm. Sự giảm kích 

thước tinh thể của vật liệu ERGOE tương đồng với kết quả của vật liệu 

ERGOCV. 

3.3. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC ĐIỀU KIỆN BIẾN TÍNH 

ĐIỆN CỰC 

3.3.1. Lựa chọn điện cực làm việc 

Để so sánh các loại điện cực, phương pháp von-ampe vòng (CV) và 

von-ampe hấp phụ hòa tan anot xung vi phân (DP-AdASV) được sử 

dụng để nghiên cứu với 3 loại điện cực là: Glassy cacbon (GCE); 

Glassy cacbon biến tính bởi graphen oxit (GO/GCE); Glassy cacbon 

biến tính bởi graphen oxit dạng khử - khử bằng CV (ERGOCV/GCE). 

Điện cực GO/GCE, ERGOCV/GCE được chuẩn bị bằng cách sử dụng 

kỹ thuật phủ vật liệu GO (phân tán trong dung môi ethanol) lên bề mặt 

điện cực GCE rồi để khô ở nhiệt độ phòng (GO/GCE). Sau đó, GO bị 

khử thành RGO bằng phương pháp von-ampe vòng (ERGOCV/GCE). 
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Với phương pháp CV, với điện cực ERGOCV/GCE cho tín hiệu dòng 

đỉnh hòa tan của cả ba chất phân tích; tuy nhiên, ở điện cực GCE và 

GO/GCE chỉ xuất hiện hai peak của AA và CA, điều này chứng tỏ 

rằng graphen oxit dạng khử có ưu điểm vượt trội hơn graphen oxit khi 

ứng dụng phân tích đồng thời AA, PA và CA. Kết luận này một lần 

nữa được khẳng định qua kết quả phân tích khi sử dụng phương pháp 

DP-AdASV (Hình 3.7-b).Vì vậy, điện cực ERGOCV/GCE thể hiện ưu 

thế hơn so với điện cực GCE và GO/GCE nên được lựa chọn cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 

3.3.2. Lựa chọn nguồn vật liệu GO 

Để đánh giá ảnh hưởng của nguồn vật liệu GO đến tín hiệu phân tích 

và dựa vào kết quả để chọn ra nguồn vật liệu phù hợp nhất cho các 

khảo sát tiếp theo, chúng tôi khảo sát với ba nguồn vật liệu như sau: 

+ Vật liệu GO được tổng hợp bằng phương pháp Hummers cải tiến và 

được khử bằng phương pháp von-ampe vòng (CV) trên điện cực GCE: 

ERGOCV/GCE; 

+ Vật liệu GO thương mại (hãng Merck) được khử bằng phương pháp 

von-ampe vòng trên điện cực GCE: ERGOCV-TM/GCE; 

+ Vật liệu RGO thương mại (hãng Merck) được phủ trên điện cực 

GCE: RGOTM/GCE. 

Thí nghiệm được tiến hành như sau: dung dịch nghiên cứu có thể tích 

10 mL bao gồm: đệm B-RBS 0,2 M (pH = 3), nồng độ AA, PA và CA 

lần lượt là 10-4, 10-5 và 10-5 M. Tiến hành quét CV và DP-AdASV với 

các điều kiện thông số ở bảng 3.2 và 3.4, mỗi lần quét lặp lại 4 lần. 

Kết quả trình bày ở hình 3.8. 

Kết quả ở hình 3.8 cho thấy: ở cả ba điện cực với nguồn gốc vật liệu 

GO khác nhau đều cho tín hiệu của AA, PA và CA tốt. Với tiêu chí 

đánh giá là lựa chọn những điều kiện thí nghiệm cho tín hiệu của cả 

ba chất phân tích cao, so với hai điện cực ERGOCV-TM/GCE và 

RGOTM/GCE, điện cực ERGOCV/GCE cho kết quả cường độ dòng 

đỉnh của AA, PA và CA tốt hơn, chứng tỏ vật liệu GO tổng hợp được 
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tốt hơn hai loại vật liệu còn lại khi ứng dụng phân tích điện hóa và có 

độ lệch chuẩn của cường độ dòng đỉnh tương đối thấp (hình 3.8). Vì 

vậy, vật liệu GO tổng hợp được lựa chọn để sử dụng cho các thí 

nghiệm tiếp theo. 

3.3.3. Lựa chọn phương pháp khử graphen oxit 

Trong luận án này, GO được khử bằng hai phương pháp là von-ampe 

vòng (CV) và phương pháp điện thế thời gian (E). Để chọn lựa phương 

pháp khử phù hợp cho việc biến tính GO lên bề mặt điện cực làm việc 

GCE nhằm xác định AA, PA và CA dựa vào cường độ tín hiệu Ip, thí 

nghiệm được tiến hành như sau: dung dịch nghiên cứu có thể tích 10 

mL bao gồm: đệm B-RBS 0,2 M (pH = 3), nồng độ AA, PA và CA 

lần lượt là 10-4, 10-5 và 10-5 M. Tiến hành quét CV và DP-AdASV khi 

sử dụng hai điện cực ERGOCV/GCE và ERGOE/GCE (với cùng một 

lượng GO phủ trên bề mặt điện cực làm việc là 5 µg).  

Kết quả hình 3.9 cho thấy ở cả hai điện cực ERGOCV/GCE và 

ERGOE/GCE đều cho tín hiệu của AA, PA và CA rõ ràng. Tuy nhiên, 

điện cực ERGOCV/GCE cho cường độ tín hiệu dòng đỉnh AA, PA và 

CA cao hơn so với điện cực ERGOE/GCE. Điều này chứng tỏ rằng 

điện cực ERGO/GCE khi GO được khử bằng phương pháp von-ampe 

vòng tốt hơn so với phương pháp điện thế thời gian. Chính vì thế, 

phương pháp von-ampe vòng được chọn để khử GO thành RGO cho 

các khảo sát tiếp theo. 

3.3.4. Tối ưu các điều kiện biến tính điện cực bằng phương pháp 

quy hoạch hóa thí nghiệm 

3.3.4.1. Thiết lập quy hoạch hóa thí nghiệm bằng mô hình Box-

Behnken 

Trong quá trình biến tính điện cực sử dụng phương pháp von-ampe 

vòng, ba yếu tố là: lượng vật liệu GO, số vòng quét CV và tốc độ quét 

có ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của GO thành RGO trên bề mặt điện 

cực cũng như đến tín hiệu dòng đỉnh hòa tan (Ip) của AA, PA và CA 

khi áp dụng vào phân tích điện hóa theo phương pháp DP-AdASV. 
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3.3.4.2. Đánh giá ý nghĩa của phương trình hồi quy 

Đánh giá ý nghĩa của phương trình hồi quy là kiểm tra xem các yếu tố 

và sự tương tác của chúng có ảnh hưởng đến đại lượng cần nghiên cứu 

hay không. Bản chất của quá trình là đánh giá những yếu tố ảnh hưởng 

nào có p nhỏ hơn 0,05 (với mức ý nghĩa α = 0,05) thì có ý nghĩa và sự 

tương tác của từng yếu tố đó đến tín hiệu IP. 

Từ các hệ số của 3 phương trình hồi quy ở bảng 3.5 cho thấy có sự 

tương đồng về mối ảnh hưởng của 3 yếu tố khảo sát đến tín hiệu Ip 

của AA, PA và CA. Hầu hết các hệ số hồi quy đều có nghĩa, trong đó, 

hệ số của biến z1 và z2 có giá trị dương, có nghĩa là yếu tố lượng vật 

liệu GO và số vòng quét khử ảnh hưởng tích cực đến cường độ Ip. 

Nguyên nhân là do khi lượng vật liệu trên bề mặt điện cực GCE càng 

nhiều thì sẽ làm tăng số tâm hoạt động của điện cực, đồng thời khi GO 

được khử để tạo thành RGO bằng cách quét CV, số vòng CV dùng để 

khử càng nhiều thì RGO được tạo ra càng lớn và làm tăng tín hiệu 

dòng đỉnh hòa tan của 3 chất phân tích. Tuy nhiên, hệ số hồi quy của 

yếu tố tốc độ quét (z3) có giá trị âm, tức làm giảm cường độ tín hiệu 

chất phân tích; điều này là do khi sử dụng tốc độ quét lớn thì hiệu suất 

khử GO bằng điện hóa kém hơn so với việc áp dụng tốc độ nhỏ. Với 

cùng số vòng quét khử, tốc độ quét càng nhỏ sẽ làm cho hiệu suất khử 

GO càng cao. 

Xét đến các mối tương tác giữa các yếu tố, hệ số của z1z2 có giá trị 

dương, điều này cho thấy yếu tố lượng GO và số vòng khử CV có 

tương tác làm tăng giá trị hàm mục tiêu. Khi tăng lượng GO trên bề 

mặt điện cực thì cần số vòng khử nhiều hơn, kết quả của sự tương tác 

dẫn đến số lượng tâm hoạt động cũng như lượng RGO trên bề mặt điện 

cực lớn.  

3.3.4.3. Xác định điều kiện tối ưu  

Từ hình 3.11 cho thấy cường độ Ip đạt 2,4880 tại các giá trị của biến 

số sau: 

 + Lượng vật liệu GO (z1): 7 µg; 
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 + Số vòng quét CV (z2): 10 vòng; 

 + Tốc độ quét (z3): 0,0397 Vs-1. 

Để kiểm chứng mô hình, thí nghiệm được thực hiện 3 lần với điều kiện 

tại điểm tối ưu, để đánh giá sự sai khác của giá trị dự đoán với giá trị 

thực nghiệm, phép kiểm định so sánh với một số (one sample t-test) 

bằng phần mềm SPSS-20 được sử dụng. Kết quả cho thấy với mức ý 

nghĩa α = 0,05 , t(2) = -2, giá trị p hai phía (p-two tail) = 0,184 (> 0,05) 

chứng tỏ rằng giá trị dự đoán và giá trị thực nghiệm không khác nhau 

về mặt thống kê. Vì vậy mô hình Box-Behnken đánh giá tốt thí nghiệm 

khảo sát. Vì vậy mô hình Box-Behnken đánh giá tốt thí nghiệm khảo 

sát. 

3.4. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA AA, PA VÀ CA 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE VÒNG 

3.4.1. Các đặc tính điện hóa của K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] trên 

điện cực làm việc 

Phương pháp vol-ampe vòng được sử dụng để xác định diện tích hiệu 

dụng trên bề mặt điện cực bằng cách ghi tín hiệu dòng đỉnh của dung 

dịch chứa 1mM K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] theo tốc độ quét thế, sự phụ 

thuộc giữa căn bậc hai tốc độ quét thế với cường độ dòng đỉnh tuân 

theo phương trình Randles-Sevcik  như sau:  

Ipa = (2.69×105)n3/2AD0
1/2Cυ1/2 

Trong đó, Ip là cường độ dòng đỉnh anode (A), n là số điện tử trao đổi, 

A là diện tích hiệu dụng (cm2), D0 là hệ số khuếch tán (cm2s-1), C là 

nồng độ Fe trong dung dịch (M), υ là tốc độ quét thế (Vs-1). 

Đối với hệ K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], số điện tử trao đổi n = 1, D0 = 

7.6×10-6 cm2s-1 đối với dung dịch Fe có nồng độ 1mM.  

Từ hình 3.12 cho kết quả giá trị diện tích hiệu dụng của điện cực nền 

là 0,043 cm2, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của tác giả B. 

Rezaei và cộng sự (0,049 cm2). Khi biến tính điện cực GCE bằng vật 

liệu GO, với hai kỹ thuật khử GO khác nhau (CV và E) cho kết quả 

diện tích hiệu dụng tăng lên đáng kể, cụ thể giá trị diện tích hiệu dụng 
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đối với điện cực ERGOE/GCE là 0,050 cm2 (gấp 1,17 lần so với điện 

cực nền) và đối với điện cực ERGOCV/GCE là 0,067 cm2 (gấp 1,55 lần 

so với điện cực nền và gấp 1,34 lần so với điện cực ERGOE/GCE). 

Điều này một lần nữa cho thấy ưu điểm của vật liệu ERGOCV/GCE.  

3.4.2. Các đặc tính điện hóa của AA, PA và CA 

3.4.2.1. Ảnh hưởng của pH  

Theo phương trình Nernst, tại nhiệt độ 298 K (25 oC), mối quan hệ 

giữa Ep và pH của một cặp oxy hóa khử liên hợp được biểu diễn qua 

công thức (3.9) như sau: 

aOx        +         ne-        +      mH+          
       bKh  

Ep =  E0 +
0,0591

n
log

Oxa

Rb − 0,0592
m

n
pH  

Trong đó, m: số proton trao đổi, n: số điện tử trao đổi, hay ta có: 

Ep =  E𝑜′ − 0,0592
𝑚

n
pH  

Từ công thức (3.6), (3.7), (3.8) và (3.11), xác định mối quan hệ 

giữa n và m là: 

nAA = 1,096mAA   nAA  mAA; 

nPA = 0,970mPA    nPA  mPA; 

nCA =1,208mCA   nCA  mCA. 

Cơ chế oxi hóa của PA  và AA  với hai điện tử và hai proton 

được minh họa trong hình 3.15-a và 3.15-b. Sự oxy hóa CA trên điện 

cực được cho là diễn ra trong hai bước. Bước thứ nhất liên quan đến 

việc oxi hóa các liên kết C-8 với N-9 tạo ra axit 1,3,7-trimethyluric 

với sự tham gia của hai điện tử và hai proton. Bước thứ hai xảy ra với 

tốc độ phản ứng nhanh với sự oxi hóa (2e, 2H+) tạo thành 4,5-

dihydroxy-1,3,7-trimethyltetrahydro-1-H-purine-2,6,8-trione và 4,5-

dihydroxy-1,7, 9-trimetyltetrahydro-1-H-purin-2,6,8-trion (Hình 

3.15-c). Bước đầu tiên xảy ra với tốc độ phản ứng chậm nên hạn chế 

tỷ lệ phản ứng. Do đó, quá trình oxi hóa CA liên quan đến hai điện tử 

và hai proton. 

3.4.2.2. Khảo sát tốc độ quét thế 

Trong phương pháp von-ampe, tốc độ quét thế có ảnh hưởng rất lớn 
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đến tín hiệu hòa tan của chất phân tích và động học của phản ứng xảy 

ra trên bề mặt điện cực. Để tiến hành khảo sát tốc độ quét thế, tiến 

hành ghi đường von-ampe hòa tan của đồng thời ba chất phân tích là 

AA, PA và CA ở các tốc độ quét khác nhau: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 

0,30; 0,35; 0,40 Vs-1. 

- Khi sử dụng phương pháp phân tích phương sai đơn để đánh 

giá sự thay đổi của thế đỉnh (Ep) theo tốc độ quét thế (ʋ). Kết quả cho 

thấy với mức ý nghĩa α= 0,05 thì thế đỉnh của AA hoặc PA hoặc CA 

khác nhau về mặt thống kê khi thay đổi tốc độ quét thế (Ftính,AA= 335; 

Ftính,PA= 408; Ftính, CA= 534; các giá trị Ftính đều lớn hơn Flý thuyết (F(0,05; 

6; 21) = 2,6 và giá trị pAA< 0,001, pPA< 0,001, pCA< 0,001). Nghĩa là tốc 

độ quét thế có ảnh hưởng đáng kể đến thế đỉnh của AA, PA và CA. 

Hình 3.16 cho thấy AA và CA chỉ xuất hiện peak anot, riêng ở đường 

CV của PA có xuất hiện peak anot trong khoảng thế 0,638 – 0,723 V 

và peak catot trong khoảng thế 0,541 – 0,580 V. Vì vậy, AA và CA là 

chất bất thuận nghịch (irreversible) và PA là chất bán thuận nghịch 

(quasi-reversible). 

- Khi tăng tốc độ quét thì dòng đỉnh hòa tan cũng tăng đồng thời 

thế đỉnh cũng dịch chuyển về phía dương hơn. Điều này hòa toàn phù 

hợp với lý thuyết; 

- Về mặt lý thuyết, khi nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quét 

thế thì tốc độ quét thế sẽ có liên quan mật thiết đến tín hiệu đo cả Ip 

lẫn Ep . 

Phương trình Laviron E. được sử dụng để xác định quá trình 

xảy ra trên điện cực làm việc với điều kiện áp dụng trong các trường 

hợp sau: 

- Quá trình không được kiểm soát bởi sự khuyếch tán (hay sự chuyển 

khối nhanh và không gây ra sự chênh lệch nồng độ chất trong toàn bộ 

khối dung dịch tiếp giáp với điện cực); Tốc độ phản ứng chuyển 

electron/hoặc sự hấp phụ quyết định tốc độ phản ứng điện cực (hay 

quyết định dòng - phản ứng xảy ra ở vùng động học);  
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- Dạng oxi hóa hoặc dạng khử hoặc cả hai dạng oxi hóa và khử hấp 

phụ mạnh trên điện cực làm việc và tuân theo đẳng nhiệt Langmuir 

(Langmuir Isotherm). 

Theo Laviron E., đối với một hệ bất thuận nghịch và bán thuận 

nghịch thì giữa Ep và ln(v) có mối tương quan tuyến tính. 

Từ đó, tiến hành xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính biểu 

diễn mối tương quan giữa Epa và ln(v) thu được các phương trình như 

sau: 

Epa, AA = (0,528 0,004) + (0,057 0,002).ln(v)  r=0,996  

Epa, PA = (0,770  0,002) + (0,057  0,001).ln(v)  r=0,999 

Epa, CA = (1,613  0,007) + (0,082  0,005).ln(v)  r=0,992  

Từ phương trình cho thấy giữa Ep và ln(v) có tương quan tuyến tính 

tốt với hệ số tương quan cao (từ 0,992 đến 0,999). Điều này có nghĩa 

là quá trình xảy ra tuân theo phương trình Laviron và là quá trình hấp 

phụ AA, PA và CA trên bề mặt điện cực làm việc. Chính vì thế, 

phương pháp von-ampe xác định AA, PA và CA được gọi là phương 

pháp von-ampe hòa tan hấp phụ anot (AdASV). 

3.5. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ MÁY 

ĐẾN TÍN HIỆU HÒA TAN TRONG PHƯƠNG PHÁP VON-

AMPE HẤP PHỤ HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN 

3.5.1. Ảnh hưởng của thế làm giàu  

Khi xử lí bằng phương pháp phân tích phương sai đơn trên phần 

mềm Microsoft Excel 2010 để tìm sự ảnh hưởng của yếu tố thế làm 

giàu, kết quả thu được như sau: F tính, AA  = 50,55; F tính, PA  = 58,40; F 

tính, CA  = 22,06; các giá trị Ftính  đều lớn hơn Flý thuyết (F (0,05; 7; 24) = 

2,42). Do đó, thế làm giàu có ảnh hưởng đến tín hiệu hòa tan của hệ 

chất phân tích. 

3.5.2. Ảnh hưởng của thời gian làm giàu  

Hình 3.19 cho thấy: khi thời gian làm giàu bằng 0 s, tức là không 

làm giàu thì tín hiệu IP của cả ba chất khá cao. Điều này chứng tỏ rằng 

chất phân tích được làm giàu khá nhanh và đây là quá trình làm giàu 
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do hấp phụ hóa học. Có nghĩa là đã xảy ra quá trình hấp phụ hóa học 

chất phân tích lên bề mặt vật liệu biến tính điện cực là ERGO. Điều 

này có thể là do tương tác - hoặc/và liên kết hydro.  

3.5.3. Ảnh hưởng của biên độ xung 

Từ kết quả ở hình 3.23 cho thấy, khi biên độ xung bằng 0,05 và 

0,06 V thì khả năng tách peak tốt nhất, tuy nhiên, ở biên độ xung 0,06 

V thì sai số nhỏ hơn. Vì vậy, biên độ xung bằng 0,06 V (60 mV) được 

chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.5.4. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

3.5.4.1. Độ lặp lại của  tín hiệu hòa tan 

Như vậy, nếu độ lặp lại của tín hiệu hòa tan RSD (%) < 1/2 

RSDH, thì có thể cho rằng độ lặp lại của kết quả đo là chấp nhận được. 

3.5.4.2. Khoảng tuyến tính 

Việc xác định khoảng tuyến tính của phương pháp DP-AdASV 

dùng điện cực biến tính ERGOCV/GCE đối với AA, PA và CA, tiến 

hành hai trường hợp như sau: 

i) Trường hợp thứ nhất là thêm chuẩn một chất, hai chất còn lại 

cố định ở một nồng độ xác định;  

ii) Trường hợp thứ hai là thêm chuẩn đồng thời AA, PA và CA. 

3.5.4.3. Độ nhạy (LOD, LOQ) 

Xuất phát từ kết quả khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát 

hiện được tính toán thông qua công thức 3Sy/x/b với Sy/x là độ lệch 

chuẩn của tín hiệu đo và b là độ dốc của phương trình hồi quy tuyến 

tính. Kết quả tính toán LOD và LOQ thể hiện ở bảng 3.17. 

Giá trị LOD của AA, PA và CA tương đồng khi tính toán theo 

hai trường hợp thêm chuẩn riêng lẻ và thêm chuẩn đồng thời, điều này 

chứng tỏ không có sự ảnh hưởng qua lại giữa 3 chất. 

3.6. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ MÁY 

ĐẾN TÍN HIỆU HÒA TAN TRONG PHƯƠNG PHÁP VON-

AMPE HẤP PHỤ HÒA TAN ANOT SÓNG VUÔNG 
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3.6.1. Thế làm giàu  

Từ hình 3.27-b nhận thấy, IP của PA và CA hầu như không thay đổi 

dáng kể, ngoại trừ ở thế 0 V. Riêng đối với AA, khi thế làm giàu dương 

hơn -0,4 V lại giảm dần. Điều có thể giải thích là do gần thế đỉnh hòa 

tan của AA. Tại thế làm giàu -0,4 V, giá trị RSD đối với cả ba chất 

AA, PA và CA là khá nhỏ và do đó, thế làm giàu -0,4 V được lựa chọn 

cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.6.2. Thời gian làm giàu 

Khi tacc tăng từ 0 đến 45 s, IP của AA, PA và CA có xu thế tăng 

dần, điều này là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết. Nhưng khi thời gian 

lớn hơn 45 s, thì IP của cả 3 chất gần như không thay đổi (hình 3.28-

b). Kết quả thực nghiệm thu được như vậy, có thể là do với một lượng 

vật liệu được cố định trên bề mặt điện cực, khi tăng tacc đồng nghĩa với 

việc tăng nồng độ của AA, PA và CA trên bề mặt điện cực. Điều này 

gây ra hiện tượng bão hòa chất phân tích trên bề mặt điện cực hoặc có 

thể tạo thành đa lớp. Tương tự như đối với kỹ thuật DP, đối với kỹ 

thuật SQW khi tacc là 0 s, IP của cả ba chất cũng khá cao trừ với AA. 

Như vậy, một lần nữa chứng tỏ rằng với giả thiết xảy ra quá trình hấp 

phụ hóa học là khá nhanh. Từ các kết quả thu được, giá trị tacc là 45 s 

là thích hợp. 

3.6.3. Biên độ sóng vuông  

Khi giá trị biên độ sóng vuông (E) tăng từ 10 mV đến 50 mV, 

thì tín hiệu hòa tan IP của cả ba chất gần như không thay đổi. Điều này 

là hoàn toàn không phù hợp với lý thuyết và chúng tôi chưa giải thích 

được. Nhưng khi E tăng từ 50 mV đến 100 mV thì IP cả ba chất tăng 

khá tuyến tính với E. Trường hợp này lại phù hợp với lý thuyết. Mặt 

khác, trong kỹ thuật sóng vuông không nên lựa chọn E lớn và vì vậy, 

giá trị E là 60 mV được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.6.4. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

Để có thể áp dụng điện cực biến tính vào phân tích các mẫu thực tế 

trước tiên tiến hành đánh giá độ tin cậy của phương pháp. Các đại 
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lượng thống kê dùng để đánh giá bao gồm: độ lặp lại, khoảng tuyến 

tính, độ nhạy, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). 

3.6.4.1. Độ lặp lại của  tín hiệu hòa tan 

Qua kết quả ở hình 3.30 và bảng 3.22, nhận thấy độ lặp lại của IP đối 

với cả 3 chất AA, PA và CA đều có giá trị độ lệch chuẩn tương đối 

(RSD) ở 3 nồng độ khác nhau là nhỏ hơn một nửa RSDH tính theo hàm 

Horwitz W. Như vậy, độ lặp lại là rất tốt. Mặt khác, để thấy được độ 

hồi phục của điện cực biến tính ERGOCV/GCE, tiến hành các thí 

nghiệm đo IP lặp lại theo thời gian.  

3.6.4.2. Khoảng tuyến tính 

Việc xác định khoảng tuyến tính của phương pháp SqW-AdASV dùng 

điện cực biến tính ERGOCV/GCE đối với AA, PA và CA, tiến hành 

hai trường hợp như sau: 

i) Trường hợp thứ nhất là thêm chuẩn một chất, hai chất còn lại cố 

định ở một nồng độ xác định;  

ii) Trường hợp thứ hai là thêm chuẩn đồng thời AA, PA và CA. 

3.6.4.3. Độ nhạy, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 

Sau khi tiến hành khảo sát một số thông số ảnh hưởng đến tín hiệu hòa 

tan (IP) của AA, PA và CA và đánh giá độ tin cậy của hai phương pháp 

DP-AdASV và SQW-AdASV với việc sử dụng điện cực 

ERGOCV/GCE thông qua các đại lượng thống kê, rút ra một số nhận 

xét như sau: 

- Đối với cả hai phương pháp giữa IP và nồng độ chất phân tích đều có 

mối tương quan tuyến tính với hệ số tương quan lớn và lớn hơn 0,991 

(bảng 3.28). 

- Khi so sánh hai phương pháp cho thấy, phương pháp SQW-AdASV 

có LOD thấp hơn rất nhiều so với phương pháp DP-AdASV, cụ thể là 

khi phân tích riêng lẻ và đồng thời đối với AA lần lượt gấp 5,6 và 4,1 

lần, đối với PA là 6,3 và 7,3 lần và đối với CA là 3,8 và 3,8 lần (bảng 

3.26). Qua đó chứng tỏ rằng phương pháp SQW-AdASV nhạy hơn 

nhiều so với phương pháp DP-AdASV. Chính vậy, phương pháp 
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SQW-AdASV được lựa chọn để xác định đồng thời AA, PA và CA 

trong mẫu thật. 

3.6.5. Ảnh hưởng của một số chất cản trở 

3.6.5.1. Ảnh hưởng của một số hợp chất hữu cơ 

Đối với nhóm các hợp chất hữu cơ các chất ảnh hưởng được lựa chọn 

là D-glucose (D-G), axit benzoic (BA), axit glutamic (GA), axit uric 

(UA) và dopamin (DA). Từ các kết quả ở bảng từ 3.27 đến 3.31 nhận 

thấy rằng, các hợp chất hữu cơ DG, BA và GA là hoàn toàn không ảnh 

hưởng đến tín hiệu hòa tan của AA, PA và CA. Điều này là do DG, 

BA và GA có thể được làm giàu trên bề mặt điện cực, nhưng không 

gây ra tín hiệu hòa tan trong khoảng thế khảo sát. 

3.6.5.1. Ảnh hưởng của một số hợp chất vô cơ 

Qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số muối vô cơ cho thấy 

tín hiệu IP của AA, PA và CA đều giảm và giảm không đáng kể và do 

đó, sai số tương đối đều mang dấu âm. Tù đó có thể kết luận là các 

muối vô cơ không ảnh hưởng đến tín hiệu hòa tan của AA, PA và CA 

khi nồng độ gấp đến 3000 lần. 

hòa tan của AA, PA và CA khi nồng độ gấp đến 3000 lần. 

3.7. ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AA, PA VÀ CA BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HẤP PHỤ HÒA TAN ANOT 

SÓNG VUÔNG 

3.7.1. Quy trình phân tích  

Đối với mẫu thuốc dạng viên nén: tiến hành cân 5 viên bất kì trong 

một vĩ thuốc (để tính khối trung bình m0), sau đó các viên thuốc được 

nghiền mịn bằng cối mã não (mẫu phân tích). Dung dịch chất phân 

tích được chuẩn bị bằng cách cân một khối lượng xác định mẫu phân 

tích (m1) rồi hòa tan trong nước cất 2 lần, quá trình hòa tan được trợ 

giúp bằng cách đánh siêu âm trong 60 phút; Sau đó tiến hành lọc bỏ 

các chất cặn không tan trong dung dịch và định mức đến V1 mL (dung 

dịch mẫu). Chất phân tích trong trong dung dịch mẫu được xác định 

bằng cách lấy V2 (mL) dung dịch mẫu vào bình điện phân chứa đệm 
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B-RBS 0,2 M (pH = 3,2) sao cho tổng thể tích cuối cùng là 10 mL. 

Đối với mẫu nước giải khát: phân tích trực tiếp mà không qua bất kì 

xử lí nào. Quá trình phân tích như sau: lấy V (mL) dung dịch mẫu vào 

bình điện phân chứa đệm B-RBS 0,2 M (pH = 3,2) sao cho tổng thể 

tích cuối cùng là 10 mL. Tiến hành phân tích bằng phương pháp SqW-

AdASV. 

3.7.2. Đánh giá độ tin cậy của quy trình phân tích  

3.7.2.1. Độ lặp lại của quy trình phân tích 

Độ lặp lại được đánh giá dựa vào việc thực hiện quy trình phân tích 

với ba mẫu thực tế là: thuốc viên nén Panadol Extra, Effe Paracetamol 

và nước giải khát Number One. Mỗi quy trình được thực hiện ba lần. 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.38. Kết quả cho thấy các giá trị RSD 

của 3 lần thực hiện lặp lại quy trình nhỏ hơn ½ RSDH. Vì vậy, phương 

pháp SqW-AdASV cho kết quả độ lặp lại tốt. 

3.7.2.2. Độ đúng của quy trình phân tích 

Bảng 3.40 trình bày hàm lượng AA, PA và CA có trong hai mẫu dược 

phẩm và một mẫu nước giải khát bằng cách sử dụng hai phương pháp 

SqW-AdASV và HPLC. Phương pháp so sánh giá trị trung bình được 

sử dụng để đánh giá sự sai khác của kết quả phân tích giữa hai phương 

pháp SqW-AdASV và HPLC. Kết quả cho thấy khối lượng trung bình 

của AA, PA và CA được phân tích bằng phương pháp SqW-AdASV 

không khác nhau về mặt thống kê so với phương pháp HPLC (AA: t 

(2) = 3,40 < t (0,95; 2) = 4,30 đối với Effe Paracetamol; PA: t (2) = 

1,96 < t (0,95; 2) = 4,30 đối với Panadol Extra, t (2) = 2,25 < t (0,95; 

2) = 4,30 đối với Effe Paracetamol; CA: t (2) = 1,00 < t (0,95; 2) = 

4,30 đối với Panadol Extra, t (2) = 2,25 < t (0,95; 2) = 4,30 đối với 

Number One). Điều này cho thấy các kết quả phân tích hàm lượng của 

AA, PA và CA trong ba mẫu thực tế bằng phương pháp SqW-AdASV 

dùng điện cực biến tính ERGOCV/GCE đều chấp nhận được. 

3.7.3. Áp dụng phân tích AA, PA và CA trong các mẫu dược phẩm 

và mẫu nước giải khát 
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Theo Dược điển Việt Nam V, đối với thuốc dạng viên nén, so với 

lượng ghi trên nhãn thì hàm lượng axit ascorbic và paracetamol phải 

nằm lần lượt trong khoảng 95,0% - 110,0% và 95,0% - 105,0%. Tuy 

nhiên, đối với caffein thì không được đề cập. Kết quả phân tích AA 

trong 03 mẫu thuốc (Effe Paracetamol, Ameflu day time C và 

Efferalgan Vitamin C) và PA trên 06 mẫu thuốc (Panadol Extra, 

Hapacol Extra,  Tatanol, Effe Paracetamol, Ameflu day time C và 

Efferalgan Vitamin C) bằng phương pháp SqW-AdASV ở bảng 3.41 

đều cho thấy hàm lượng AA và PA nằm trong khoảng cho phép so 

với giá trị ghi trên nhãn. Khi sử dụng phương pháp so sánh các giá trị 

trung bình, kết quả cho thấy hàm lượng AA, PA và CA được xác định 

bằng phương pháp SqW-AdASV và phương pháp HPLC là không 

khác nhau về mặt thống kê (bảng 3.41). 

Kết quả thể hiện ở bảng 3.42 với 03 mẫu nước giải khát: Number One, 

Sting max gold, Wake-up 247 đều có thành phần chứa AA và CA. Khi 

sử dụng phương pháp so sánh các giá trị trung bình cho thấy hàm 

lượng AA và CA khi phân tích bằng phương pháp SqW-AdASV và 

phương pháp HPLC là không khác nhau (bảng 3.42). Một lần nữa 

chứng tỏ phương pháp SqW-AdASV sử dụng điện cực biến tính 

ERGO/GCE có độ đúng tốt khi so sánh kết quả 09 mẫu thực tế với 

phương pháp HPLC. 

KẾT LUẬN 

 

Với mục đích đặt ra là phát triển điện cực làm việc trong phương pháp 

von-ampe hòa tan nói chung và phương pháp von-ampe hòa tan hấp 

phụ anot nói riêng để xác định đồng thời một số hợp chất hữu cơ trong 

dược phẩm và thực phẩm. Qua những nghiên cứu cơ sở lý thuyết, đồng 

thời tham khảo những công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài 

cũng như từ các kết quả thực nghiệm thu được, chúng tôi rút ra một số 

kết luận như sau: 
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1. Đã tổng hợp thành công graphit oxit (GrO) và graphen oxit (GO) từ 

graphit (G) bằng phương pháp Hummers cải tiến sử dụng hỗn hợp oxy 

hóa mạnh là H2SO4, H3PO4 và KMnO4 ở nhiệt độ phòng, từ 25 oC đến 

30 oC. Các sản phẩm đã được kiểm tra bằng các phương pháp phân 

tích Hóa lý với kết quả tốt. 

2. Đã tổng hợp graphen oxit dạng khử (RGO) bằng phương pháp điện 

hóa (ERGO) với phương pháp điện thế thời gian (ERGOE) và phương 

pháp von-ampe vòng (ERGOCV). Các sản phẩm cũng được đánh giá 

bằng phương pháp hóa lý và đã được áp dụng để biến tính điện cực 

glassy cacbon nhằm xác định đồng thời AA, PA và CA. Kết quả là đã 

lựa chọn được điện cực biến tính thích hợp là điện cực ERGOCV/GCE. 

3. Đã nghiên cứu xác định đồng thời AA, PA và CA bằng hai phương 

pháp von-ampe hòa tan hấp phụ anot xung vi phân (DP-AdASV) và 

phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ anot sóng vuông (SqW-

AdASV) sử dụng điện cực ERGOCV/GCE. Thực nghiệm đã chứng 

minh rằng phương pháp SQW-AdASV nhạy hơn so với phương pháp 

DP-AdASV qua các thông số độ nhạy, hệ số tương quan, giới hạn phát 

hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). Các thông số thích hợp 

như sau: Thế và thời gian làm giàu: Eacc = -0,400 V; tacc = 45 s; Biên 

độ sóng vuông: E = 0,060 V. LOD và LOQ của AA, PA và CA xác 

định đồng thời: LOD: 0,073; 0,033 và 0,068 M; LOQ: 0,243 ; 0,110 

và 0,227 M. 

4. Đã xây dựng được quy trình phân tích đồng thời AA, PA và CA và 

đánh giá quy trình dựa vào phương pháp thống kê và phương pháp tiêu 

chuẩn xác định đồng thời AA, PA và CA là phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao (HPLC). Kết quả phương pháp SqW-AdASV dùng điện 

cực ERGOCV/GCE không có sự khác nhau về mặt thống kê. 

5. Đã tiến hành áp dụng phân tích hàm lượng của AA và PA trong ba 

loại thuốc viên nén Effe Paracetamol, Ameflu C và Efferalgan 

Vitamin C và hàm lượng của PA và CA trong ba loại thuốc viên nén 

Panadol Extra, Hapacol Extra và Tatanol. Kết quả cho thấy phương 
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pháp SqW-AdASV dùng điện cực ERGOCV/GCE xác định đồng thời 

AA và PA cũng như PA và CA trong một số loại thuốc viên nén có độ 

lặp lại rất tốt với giá trị độ lệch chuẩn tương đối (RSD) dao động trong 

khoảng từ 0,32% đến 5,39%. Phương pháp cũng đã áp dụng phân tích 

nồng độ của AA và CA trong ba mẫu nước giải khát cho độ lặp lại tốt 

với RSD dao động từ 0,99% đến 4,62%. 
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INTRODUCTION 

In 2004, two Russian physicists Andrei Geim and Konstantin 

Sergeevich Novoselov of the University of Manchester, UK 

successfully extracted graphene from graphite and in 2010, Andrei 

Geim and Konstantin Sergeevich Novoselov received the Nobel Prize 

in physics. Due to the preeminent properties of graphene such as: 

chemically inert, great mechanical strength (hundreds of times higher 

than steel), high electrical and thermal conductivity, .... In addition, 

graphene and other New materials based on the structure of graphene 

have been used in many different technology fields such as energy 

storage, catalytic adsorbents, environmental treatment materials, 

electricity, electronics and especially sensor materials (sensor), .... 

Sensing materials, currently being researched and developed, are gas 

sensors and electrochemical sensors. Therefore, studies on graphene 

and materials based on graphene have been focused on research by 

many domestic and international scientists. 

Currently, the synthesis of graphene, often on the basis of the 

oxidation of graphite by different methods, ... to form graphite oxide 

(GrO) and graphene oxide (GO) which are intermediate compounds 

between graphite and graphene. Next is the reduction of oxygen-

containing functional groups by different methods, such as chemical 

method, electrochemical method, hydrothermal method, microwave 

method and thermal method, ... 

The method of synthesis of intermediate products GrO and GO is 

mainly the modified Hummers method. Several studies have improved 

the Hummers method by modifying oxidizing agents. For example, 

replace KMnO4 and NaNO3 with K2S2O8 and P2O5, or replace NaNO3 

with H3PO4. 

GrO or/and GO are considered materials used in environmental 

treatment, gas sensing and especially in electrochemical sensors. This 

is shown by two authors Alagarsamy Pandikumar and Perumal 
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Rameskumar who are the editors of the book "Graphene-based 

electrochemical sensors for biomolecules", including 13 Chapters and 

364 pages in 2019. However, for practical application, it is necessary 

to Modify or functionalize some functional groups in GrO and GO. 

Depending on the purpose of use, the denaturation and 

functionalization are different. In the field of electrochemical analysis, 

Bas S.Z. We used nano gold and GO to simultaneously determine 

hydrogen peroxide (H2O2) and glucose, sulfamethazine. Dong Y. 

denatured glassy carbon (GCE) electrodes with gold nanoparticles and 

graphene with the detection limit (LOD) of ascorbic acid of 10–9 M. 

Guo Z. determined dopamine by GCE modified with GO-Ag. / P (L-

lysine) with LOD reaching 0.03 µM, ... In recent years, many works 

have studied converting GO into Reduced Graphene Oxide (rGO), that 

is, eliminating some oxygen-containing functional groups in GO 

structure. Such transformation can be done by methods such as heat, 

chemistry, ... and by electrochemical methods (Electrochemically 

Reduced Graphene Oxide - ERGO). The electrochemical method is 

the method considered "Green method" and has many advantages: 

- Saving in terms of economy and time; 

- Do not use toxic and dangerous chemicals and, therefore, very 

environmentally friendly. On the other hand, the synthesized product 

is free from chemical contamination due to excess and easy to clean 

The electrochemical method allows for control and product 

performance after the reduction process. 

- An outstanding advantage of the ERGO method is that it is 

performed directly on the surface of the in situ background working 

electrode. 

In the physical and chemical analysis methods (instrumental analysis), 

the electrochemical analysis methods in general and the dissolved 

von-ampere method (SV) in particular are the methods with many 

advantages such as sensitivity, sensitivity high precision, high 
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selectivity and low detection limit, especially the cost of the 

equipment and the low cost of analysis and, therefore, are well suited 

for the direct and simultaneous determination of several organic 

compounds. Especially in the sample subjects such as urine and serum 

samples, in an aqueous environment, in pharmaceutical and food 

samples, ... 

Precisely from the above priority points, the electrochemical reduction 

method is a new guide that many scientific researchers. Thereby, it can 

be seen that the material ERGO can be applied directly on the substrate 

by the electrochemical method to simultaneously determine the 

number of facility owner compounds that are highly feasible in the 

laboratory under laboratory conditions. in Vietnam. That is why I 

chose the thesis topic: "Research on the development of modified 

electrodes with graphene oxide to analyze ascorbic acid, 

paracetamol and caffeine by the dissolving Volt-ampere method". 

The new contributions of the thesis: 

1. Investigating the experimental conditions for the wave anode-

soluble von-ampere method to determine AA, PA and CA. 

2. Evaluated the reliability of the method through the following 

statistics: 

- The repeatability good with RSD of Ip ranges from 0.90% to 2.71%; 

Detection limit: AA: 0.073 µM and quantitative limit from 0.22 to 0.29 

μΜ; PA: 0.033 µM and limited intake from 0.10 to 0.13 μM; CA: 

0.068 µM and limits quantity from 0.21 to 0.27 μM. 

3. Carry out the practical application of PA and CA in pharmaceuticals 

as Panadol Extra, Hapacol Extra, Tatanol, Effe Paracetamol, Ameflu 

day time C and Efferalgan Vitamin C and AA, CA identified in some 

beverage in the Thua Thien Hue market (Number One, Sting max gold 

and Wake-up 247). 

 

Chapter 1. LITERATURE REVIEW 
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1.1. An introduction to the anode-dissolving von-ampere method 

1.2. Introduction of graphene material 

1.3. Brief description of paracetamol, ascorbic acid, caffeine 

1.4. Methods for the determination of paracetamol, ascorbic acid and 

caffeine 

1.5. Application overview of the optimal design method 

 

Chapter 2. AIMS, CONTENTS AND EXPERIMENTAL 

METHODS  

2.1. Target 

Application of synthetic graphene oxide to denatured electrodes for 

the simultaneous analysis of ascorbic acid, paracetamol and caffeine. 

2.2. research content 

1. Synthesize graphite oxide (GrO) and graphene oxide (GO) materials 

using the improved Hummers method. Investigate the suitable 

experimental conditions to the synthesis of ERGO by the ring-

amperometric method (CV) and time potential (E-t); 

2. Investigate the influence of a number of factors on the electrode 

denaturation process. Research on the reaction of ascorbic acid, 

paracetamol and caffeine on the surface of the modified electrode. 

3. Investigate the influence of some parameters in differential pulse 

and square wave techniques on the dissolved signal. Evaluate the 

reliability of the differential impulse anode-adsorbed volt-ampere-

soluble (DP-AdASV) and square-wave anodic-adsorption volt-

ampere (SQW-AdASV) method. 

4. Develop a process for the simultaneous analysis of ascorbic acid, 

paracetamol and caffeine and evaluate the process. Simultaneous 

determination of ascorbic acid, paracetamol and caffeine in 

pharmaceutical samples. 

2.3. Research Methods 

Method of synthesis of materials to denature electrodes 



5 

 

X-ray diffraction method, X-ray photoelectron method, Visible 

ultraviolet diffusion method, Raman spectrum 

The von-ampere method 

Prepare the electrode 

Process decomposition of real samples 

Software used 

2.4. Equipment, tools and chemicals 

 

Chapter 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. GENERAL RESEARCH OF GRAPHENE OXIDE 

3.1.1. Synthesis of graphene oxide from graphite 

The synthesis of Graphite Oxide (GrO) from Graphite (G) has become 

classic by the three authors, Brodie B.C. (1859), Staudenmaier L. 

(1898) and Hummers W.S., Offeman R.E. (1958) proposed. In 

particular, the Hummer method is used by many scientists and has 

been Huang N.M. (2011) researching to optimize synthesis conditions 

to obtain high GrO efficiency is called modified Hummer's method. In 

recent years, the innovative Hummer method has been widely used 

due to its safety, ease of implementation and environmental 

friendliness. Therefore, the modified Hummer method is used in this 

thesis. 

3.1.2. Graphite and graphite oxide properties 

The results showed that GrO synthesized by the modified Hummer 

method showed some oxygen-containing functional groups through 

FT-IR spectroscopy. For example, the peak at 3428 cm–1 characterizes 

the strong adsorption of the hydroxyl group (-OH) through G 

oxidation. Meanwhile, the peak fluctuation at 1735 cm–1 is 

demonstrated in the production product. shows C=O bonds of 

carboxyl or/and carbonyl groups. On the other hand, the peak at 1632 

cm–1 of the C=C double bond in the GrO aromatic ring. Peak 

fluctuations at 1400 cm–1 could be the COO– bond of the carboxyl 
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group. In addition, the apparent peak at the 1213 cm–1 wave count 

demonstrates the presence of the epoxy group (C–O–C) of the GrO 

product. Finally, the presence of the alkoxy group was found at the 

wave number 1054 cm–1 (C–O). 

On the other hand, the peak intensity of functional groups over 3 times 

synthesis is not significantly different. Thus, it can be said that the 

synthesis of GrO by the modified Hummer method is very 

homogeneous and the product quality is completely similar to the 

studies referenced. 

3.1.3. Study of the dispersion process of graphite oxide 

Products of the synthesis from graphite (G) according to Brodie B.C.'s 

methods. (1859), Staudenmaier L. (1898), Hummers W.S. (1958) and 

the Hummers W.S methodology. the innovation is called graphite 

oxide (GrO) whose structure is parallel-layered GrO monolayers with 

distances from 0.6 to 0.8 nm. In order to use GrO in various scientific 

fields, GrO is usually dispersed into the appropriate solvent. The 

dispersion of GrO in solvents to form a dispersion system is 

approximately homogeneous over time, usually with the help of 

ultrasonic waves. The appropriate dispersion between GrO and 

solvents depends on factors, such as device capacity, temperature, 

ultrasound time and especially the solvent. 

In summary, through research results and comparison with other 

studies, aqueous solvents are selected to disperse GrO. Another reason 

that water solvents are chosen is the ability to evaporate water faster 

than solvents such as ethylene glycol, DMF, ... which is favorable for 

electrode denaturation. 

3.2. GENERAL STUDY ON GRAPHENE OXIT WITH 

CHEMISTRY 

The method to reduce graphene oxide (GO) by the electrochemical 

method is considered to be the green synthesis method. In this study, 

two electrochemical methods were used: the ring-amperometric 
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method (CV) and the potential time method (E-t). The product after 

the synthesis process is called the electrochemical reducing type 

Graphene Oxide is abbreviated as ERGO. 

The obtained ERGO product has determined some characteristic 

properties of the material by physical and chemical methods such as 

infrared spectrum (FT-IR), X-ray diffraction spectrum (XRD) and 

Raman spectrum. 

3.2.1. Synthesis of reduced form graphene oxide by the ring 

voltmeter method 

The ring voltmeter technique (CV) was used to reduce GO to RGO by 

denaturing GO (dispersed in solvent) on the surface of the GCE 

substrate electrode. Then reduction occurred on the surface of GCE in 

0.2 M B-RBS buffer (pH = 7) when scanning CV to a more negative 

potential (from 0.0 to -1.5 V) (Figure 2.5). To increase the efficiency 

of the reduction process, the number of CV scans that are repeated 

many times with the original stationary parameters are shown in Table 

3.2. The GO material uses the ring voltmeter technique for reduction 

denoted ERGOCV. 

The process of reducing GO by CV technique with 10 scan cycles is 

shown in figure 3.5-a. In the first scan phase, there appeared a cathode 

reduction peak at -1.23 V, this indicates the reduction of oxygen 

functional groups on GO. In the next rings, there is no reduction peak, 

the reduction process appears gas bubbles and the color of the material 

layer changes from brown to black on the surface of the electrode 

shows the recovery of the п network of carbon in the material 

structure. 

3.2.2. Synthesis of reduced form graphene oxide by the time 

potential method 

The process of synthesizing RGO from GO by the potential time 

method is similar to that of the CV method. The GO material (10 μg) 

is reduced by applying a negative potential (-3.7 V) for a time (1200 
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s). The result of the line-voltage is shown in figure 3.6. The GO 

material using the time potential technique to eliminate is denoted 

ERGOE. 

The process of reducing GO by applying negative potential is recorded 

with the current signal over time shown in Figure 3.6-a. At the first 

stage (I), the current signal increases rapidly over time, when the 

voltage-time exceeds 80 s, the signal starts to remain constant (phase 

II) and bubbles and color appear. of the brown to the black transition 

of the material on the electrode surface shows the recovery of the 

carbon network in the material structure. 

Figure 3.6-b shows the FT-IR spectrum of GO with characteristic 

peaks such as: ν (-OH) = 3417 cm-1, ν (CO) = 1720 cm-1, ν (CC) = 

1620 cm-1 and ν (CO) = 1051 cm-1, these peaks decrease strongly when 

reduced by potential pressure, proving that ERGO product is created. 

Simultaneously on the XRD spectrum also partly demonstrated this 

change (Figure 3.6-c), two characteristic peaks of Graphite and GO at 

2θ = 25.8o and 11.3o, respectively, did not appear on the reducing 

product. 

Two bands D and G appeared on the Raman spectrum of ErGO and 

GO at 1570 cm-1 and 1350 cm-1  (Figure 3.6-d). The ID / IG ratios of 

GO and ERGOE were 0.90 and 1.22, respectively, showing a clear 

increase in the ID / IG ratio after the reduction, which indicated 

regeneration of the Csp2 regions of the aromatic ring. in the ERGOE 

material structure. On the other hand, the mean crystal sizes of GO 

and ERGOE were calculated to be 21.36 and 15.76 nm, respectively. 

The reduction in crystal size of ERGOE material is similar to that of 

ERGOCV material. 

3.3. STUDY ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CONDITIONS 

3.3.1. Selection of the working electrode 

To compare the types of electrodes, the volt-amperemeter (CV) and 
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differential-pulsed anodic-pulsed anodic (DP-AdASV) soluble 

adsorption method (DP-AdASV) was used to study with three types 

of electrodes: Glassy carbon GCE); Glassy carbon modified by 

graphene oxide (GO/GCE); Glassy carbon modified by reducing - 

reduced form graphene oxide by CV (ERGOCV/GCE). 

GO/GCE, ERGOCV/GCE electrodes were prepared using GO 

(dispersed in ethanol solvent) on the GCE electrode surface and 

allowed to dry at room temperature (GO/GCE). Then, GO was 

reduced to RGO by the ring-amperometric method (ERGOCV/GCE). 

With the CV method, the ERGOCV/GCE electrodes give the dissolved 

peak current of all three analytes; however, only two peaks of AA and 

CA appear at GCE and GO/GCE electrodes, which shows that 

reducing graphene oxide has a superior advantage over graphene 

oxide when using AA, PA and CA simultaneous analysis. . This 

conclusion is once again confirmed by the analytical results using the 

DP-AdASV method (Figure 3.7-b). Therefore, the ERGOCV/GCE 

electrode exhibits superiority over the GCE and GO/GCE should be 

selected for further research. 

3.3.2. Material source selection GO 

To evaluate the effect of the GO material source on the analysis signal 

and based on the results to choose the most suitable material source 

for the next survey, we surveyed with three material sources as 

follows: 

+ GO material is synthesized by the modified Hummers method and 

reduced by the ring voltmeter method (CV) on GCE electrodes: 

ERGOCV/GCE; 

+ Commercial GO material (Merck) is reduced by the ring voltmeter 

method on GCE electrodes: ERGOCV-TM /GCE; 

+ Commercial RGO (Merck) material coated on GCE electrode: 

RGOTM/GCE. 

The experiment was carried out as follows: study solution with a 
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volume of 10 mL including buffer B-RBS 0.2 M (pH = 3), 

concentration AA, PA and CA respectively 10-4, 5.10- 5 and 10-5 M. 

Carry out scanning CV and DP-AdASV with the parameter conditions 

in tables 3.2 and 3.4, each scan repeated 4 times. Results presented in 

Figure 3.8. 

The results in Figure 3.8 show that: at all three electrodes with 

different GO material origin, the signal of AA, PA and CA is good. 

With the evaluation criterion is to select the test conditions for the high 

signal of all three analytes, compared to two electrodes ERGOCV-

TM/GCE and RGOTM/GCE, ERGOCV/GCE electrodes give the 

amperage results. AA, PA and CA peaks were better, indicating that 

GO material synthesized better than the other two materials when 

applied electrochemical analysis and had a relatively low standard 

deviation of peak current (Fig. 3.8). Therefore, synthetic GO material 

was selected to use for the next experiments. 

3.3.3. Select a method for reducing graphene oxide 

In this thesis, GO is reduced by two methods, which are ring-amperes 

(CV) and potential time method (E). To choose the suitable reduction 

method for the modification of GO on the GCE working electrode 

surface to determine AA, PA and CA based on the signal strength Ip, 

the experiment was carried out as follows: 10 mL volume including 

B-RBS buffer of 0.2 M (pH = 3), concentrations of AA, PA and CA 

10-4, 10-5 and 5.10-5 M respectively. Scanning CV and DP-AdASV 

when using two electrodes ERGOCV/GCE and ERGOE/GCE (with the 

same amount of GO coated on the working electrode surface is 5 µg). 

The result of Figure 3.9 shows that both ERGOCV/GCE and 

ERGOE/GCE electrodes give a clear signal of AA, PA and CA. 

However, ERGOCV/GCE electrodes give higher AA, PA and CA peak 

current signal strength than ERGOE/GCE electrodes. This proves that 

the ERGO/GCE electrode when GO is reduced by the ring volt-

ampere method is better than the time potential method. Therefore, the 
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ring tungsten method was chosen to reduce GO to RGO for the next 

investigation. 

3.3.4. Optimization of the electrode denaturing conditions by 

experimental planning method 

3.3.4.1. Establish experimental planning using the Box-Behnken 

model 

In the electrode modification process using volt-voltmeter method, 

three factors are the amount of GO material, the number of CV cycles 

and scanning speed that affect the conversion of GO to RGO on the 

electrode surface. as well as to the dissolved peak current (Ip) signal 

of AA, PA and CA when applied to electrochemical analysis 

according to the DP-AdASV method. 

3.3.4.2. Evaluate the meaning of the regression equation 

Evaluate the significance of the regression equation is to check 

whether the factors and their interactions affect the quantity to be 

studied or not. The essence of the process is to evaluate which 

influencing factors with p less than 0.05 (with significance level α = 

0.05) have the significance and the interaction of each of these factors 

to the IP signal. 

From the coefficients of the 3 regression equations in Table 3.5, it 

shows that there are similarities in the influence of the three surveyed 

factors on the Ip signal of AA, PA and CA. Most of the regression 

coefficients are meaningful, in which the coefficients of the variables 

z1 and z2 are positive, which means that the factor of the amount of 

material GO and the number of reduction cycles has a positive effect 

on the intensity Ip. The reason is that the higher the amount of material 

on the surface of the GCE electrode, the number of active centers of 

the electrode will increase, at the same time when GO is reduced to 

form RGO by scanning CV, the more CV cycles are used for 

reduction. The more RGO was produced, the greater the dissolution 

peak current signal of the three analytes. However, the regression 
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coefficient of scanning speed factor (z3) has a negative value, which 

reduces the strength of the analyte signal; This is because when using 

a large scan rate, the electrochemical removal performance of GO is 

poor compared to the small application. With the same number of 

reduction cycles, a smaller scan speed results in higher GO removal 

performance. 

Considering the interactions between the factors, the coefficient of 

z1z2 has a positive value, this shows that the amount of GO and the 

number of reduction cycles of CV interacting increases the value of 

the target function. When increasing the amount of GO on the 

electrode surface, more reduction rings are required, resulting in the 

interaction resulting in a large number of active cysts as well as a large 

amount of RGO on the electrode surface. 

3.3.4.3. Determine the optimal conditions 

From figure 3.11 shows the intensity of Ip reaches 2.4880 at the values 

of the following variable: 

Amount of material GO (z1): 7 µg; 

Number of CV scan cycles (z2): 10 rounds; 

Scanning speed (z3): 0.0397 Vs-1. 

To verify the model, the experiment was done 3 times with the 

conditions at the optimal point, to evaluate the difference of the 

predicted value with the experimental value, the comparison test with 

a number (one-sample t). -test) by SPSS-20 software used. The results 

show that with a significant level α = 0.05, t (2) = -2, the p-two-tail = 

0.184 (> 0.05) indicates that the predicted value and the price 

Experimental values were not statistically different. Therefore, the 

Box-Behnken model evaluates the survey experiment well. Therefore, 

the Box-Behnken model evaluates the survey experiment well. 

3.4. STUDY ON THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF 

AA, PA AND CA WITH THE CYCLIC VON-AMPE METHOD 

3.4.1. The electrochemical properties of K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]  
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on the working electrode 

The ring vol-amperometric method is used to determine the effective 

area on the electrode surface by recording the peak current of a 

solution containing 1mM K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. According to the 

potential scanning rate, the dependence between the square root of the 

scanning rate and the peak current intensity follows the Randles-

Sevcik equation as follows: 

Ipa = (2.69×105)n3/2AD0
1/2Cυ1/2 

Where, Ip is the peak current of the anode (A), n is the number of 

electrons exchanged, A is the effective area (cm2), D0 is the diffusion 

coefficient (cm2s-1), C is the concentration of Fe in the solution (M), 

is the potential scanning rate (Vs-1). 

For the K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] system, the number of electrons 

exchanged n = 1, D0 = 7.6 × 10-6 cm2s-1 for a solution of Fe with 

concentration 1mM. 

From Figure 3.12, the effective area value of the substrate electrode is 

0.043 cm2, this result is similar to the study of author B. Rezaei et al 

(0.049 cm2). When denaturing GCE electrodes with GO material, with 

two different GO reduction techniques (CV and E), the effective area 

is increased significantly, specifically the effective area value for 

ERGOE / electrode. The GCE is 0.050 cm2 (1.17 times that of the 

substrate electrode) and for the ERGOCV/GCE electrode, it is 0.067 

cm2 (1.55 times that of a substrate electrode and 1.34 times that of an 

ERGOE / electrode). GCE). This again shows the advantages of the 

ERGOCV / GCE material. 

3.4.2. Electrochemical properties of AA, PA and CA 

3.4.2.1. Effect of pH 

According to the Nernst equation, at a temperature of 298 K (25 oC), 

the relationship between Ep and the pH of a pair of conjugated 

oxidized redox is represented by formula (3.9) as follows: 

aOx        +         ne-        +      mH+          
       bKh  
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Ep =  E0 +
0,0591

n
log

Oxa

Rb − 0,0592
m

n
pH  

Where, m: number of protons exchanged, n: number of exchanged 

electrons, or we have: 

Ep =  E𝑜′ − 0,0592
𝑚

n
pH  

From the formula (3.6), (3.7), (3.8) and (3.11), determine the 

relationship between n and m is: 

nAA = 1,096mAA   nAA  mAA; 

nPA = 0,970mPA    nPA  mPA; 

nCA =1,208mCA   nCA  mCA. 

Oxidation mechanism of PA and AA with two electrons and two 

protons is illustrated in Figures 3.15-a and 3.15-b. The oxidation of 

CA on the electrode is thought to take place in two steps. The first step 

involves oxidation of C-8 bonds with N-9 to produce 1,3,7-

trimethyluric acid with the participation of two electrons and two 

protons. The second step occurs at a rapid reaction rate with oxidation 

(2e, 2H+) forming 4,5-dihydroxy-1,3,7-trimethyltetrahydro-1-H-

purine-2,6,8-trione and 4,5-dihydroxy-1,7, 9-trimethyltetrahydro-1-

H-purine-2,6,8-trion (Figure 3.15-c). The first step occurs with a slow 

reaction rate, thus limiting the reaction rate. Therefore, CA oxidation 

involves two electrons and two protons. 

3.4.2.2. Survey the speed of scanning 

- When using the method of analysis of single variance to evaluate the 

change of the peak potential (Ep) according to the potential scanning 

speed (ʋ). The results show that with the significant level α = 0.05, the 

peak potential of AA or PA or CA is statistically different when 

changing the potential scanning rate (Computation, AA = 335; Fq, PA 

= 408; CA = 534; Computed values are larger than Theoretical Fl (F 

(0.05; 6; 21) = 2.6 and pAA value <0.001, pPA <0.001, pCA <0.001). 

That is, scanning potential has a significant influence on the peak 

potential of AA, PA and CA. Figure 3.16 shows that AA and CA only 

appear anode peak, particularly in the CV line of PA, there is an anode 
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peak in the potential range of 0.638 - 0.723 V and the cathode peak in 

potential range 0.541 - 0.580 V. Therefore, AA and CA are irreversible 

and PA is quasi-reversible. 

- When the scanning speed increases, the dissolved peak current also 

increases at the same time the peak potential also shifts more 

positively. This is consistent with theory; 

Theoretically, when studying the effects of the potential scanning 

speed, the potential scanning speed will be closely related to the 

measuring signal of both Ip and Ep. 

The Laviron E equation is used to determine the process occurring on 

the working electrode under the following conditions: 

The process is not controlled by diffusion (or rapid mass transfer and 

does not cause a difference in the concentration of the substance in the 

entire mass of solution adjacent to the electrode); The rate of electron 

transfer / or adsorption reaction determines the electrode response rate 

(or determines the flow - reaction occurs in the kinetic region); 

- Oxidation or reduction form or both strong oxidation and desorption 

forms on the working electrode and obey the isotherm Langmuir 

(Langmuir Isotherm). 

According to Laviron E., for an irreversible and semi-reversible 

system, there is a linear correlation between Ep and ln (v). 

From there, proceed to build a linear regression equation representing 

the relationship between Epa and ln (v) to obtain the following 

equations: 

Epa, AA = (0,528 0,004) + (0,057 0,002).ln(v)  r=0,996  

Epa, PA = (0,770  0,002) + (0,057  0,001).ln(v)  r=0,999 

Epa, CA = (1,613  0,007) + (0,082  0,005).ln(v)  r=0,992  

From the equation shows that Ep and ln (v) have a good linear 

correlation with a high correlation coefficient (from 0.992 to 0.999). 

This means that the process takes place according to the Laviron 

equation and is the adsorption of AA, PA and CA on the working 
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electrode surface. For this reason, the volt-ampere method for 

determining AA, PA and CA is called the adsorption anodic stripping 

voltamperm (AdASV) method. 

3.5. SURVEY OF THE EFFECTS OF SOME MACHINE 

PARAMETERS ON THE SIGNAL IN DIFFERENTIAL PULSE 

ADSORPTIVE ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY 

METHOD 

3.5.1. The effects of accumulated potent 

When processing by the method of analyzing the single variance on 

Microsoft Excel 2010 software to find the effect of the accumulated 

potential factor, the results are as follows: Fcalculated, AA = 50.55; 

Fcalculated, PA = 58.40; Fcalculated, CA = 22.06; Calculated values are greater 

than Ftable (F (0.05; 7; 24) = 2.42). Therefore, the accumulated potential 

affects the stripping signal of the analyte system. 

3.5.2. The effects of accumulated time 

Figure 3.19 shows: when the accumulated time is 0 s, ie without 

accumulation, the IP signal of all three substances is quite high. This 

demonstrates that the analyte is enriched fairly quickly and that this is 

the chemical adsorption enrichment. It means that the chemical 

adsorption of analyte on the surface of the electrode denaturing 

material, ERGO, has occurred. This may be due to - or/and 

hydrogen bonds. 

3.5.3. Effect of pulse amplitude 

From the results in Figure 3.23 shows that, when the pulse amplitude 

is 0.05 and 0.06 V, the peak separation ability is best, however, the 

error is smaller at 0.06 V pulse amplitude. Therefore, a pulse 

amplitude of 0.06 V (60 mV) is chosen for further studies. 

3.5.4. Evaluate the method's reliability 

3.5.4.1. Dissolved signal repeatability 

Thus, if the repeatability of the dissolved RSD signal (%) < 1/2 RSDH, 

then it can be assumed that the repeatability of the measurement result 
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is acceptable. 

3.5.4.2. Linear range 

Determination of the linear range of the DP-AdASV method using a 

modified ERGOCV / GCE electrode for AA, PA and CA, conducted 

two cases as follows: 

i) In the first case, the standard edition of one substance, the other two 

substances are fixed at a specified concentration; 

ii) The second case is to add standards simultaneously AA, PA and 

CA. 

3.5.4.3. Sensitivity (LOD, LOQ) 

Derived from the result of the linear range survey, the detection limit 

is calculated through the formula 3Sy/x / b where Sy / x is the standard 

deviation of the measured signal and b is the slope of the linear 

regression equation. count. The calculation results of LOD and LOQ 

are shown in Table 3.17. LOD values of AA, PA and CA were similar 

when calculated under the two cases of individual addition and 

simultaneous standard addition, this proves that there is no interaction 

between the 3 substances. 

3.6. SURVEILLANCE OF THE EFFECTS OF SOME 

MACHINE PARAMETERS ON THE SIGNAL IN SQUARE 

WAVE ADSORPTIVE ANODIC STRIPPING 

VOLTAMMETRY METHOD 

3.6.1. The effects of accumulated potent  

From figure 3.27-b, it can be seen that the IP of PA and CA almost 

unchanged, except at the 0 V potential. Particularly for AA, when the 

positive enrichment potential is more than -0.4 V, it decreases. This 

can be explained by the proximity to the dissolution peak potential of 

AA. At the enrichment potential of -0.4 V, the RSD values for all three 

substances AA, PA and CA are quite small and therefore, the 

enrichment potential of -0.4 V is chosen for the next experiments. 

3.6.2. The effects of accumulated time 
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When the tacc increases from 0 to 45 s, the IP of AA, PA and CA tends 

to increase gradually, which is completely consistent with the theory. 

But when the time is greater than 45 s, the IP of all 3 substances is 

almost unchanged (figure 3.28-b). This causes the analyte to saturate 

on the electrode surface or can form multiple layers. Similar to the DP 

technique, for the SQW technique when tacc is 0 s, the IP of all three 

substances is quite high except for AA. Thus, it once again proves that 

under the assumption that the chemical adsorption process is quite 

fast. From the results obtained, a tacc value of 45 s is appropriate. 

3.6.3. Square wave amplitude 

When the square wave amplitude (E) value increased from 10 mV to 

50 mV, the IP dissolution signal of all three substances was almost 

unchanged. This is completely inconsistent with the theory and we 

have not explained it yet. But when E increased from 50 mV to 100 

mV, the IP of all three substances increased quite linearly with E. 

This case is consistent with theory. On the other hand, in square wave 

technique, large E should not be selected and so E value of 60 mV 

is chosen for next studies. 

3.6.4. Evaluate the method's reliability 

In order to be able to apply denatured electrodes to the analysis of 

actual samples, firstly, we should evaluate the reliability of the 

method. The statistical quantities used for evaluation include: 

repeatability, linearity range, sensitivity, limit of detection (LOD) and 

quantitative limit (LOQ). 

3.6.4.1. Dissolved signal repeatability 

Through the results in figure 3.30 and table 3.22, it is found that the 

repeatability of IP for all 3 substances AA, PA and CA has the relative 

standard deviation value (RSD) at 3 different concentrations is less 

than half. RSDH is calculated using the Horwitz W function. Thus, the 

repeatability is very good. On the other hand, to see the recovery of 
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the ERGOCV / GCE denatured electrode, repeat IP measurement 

experiments with time. 

3.6.4.2. Linear range 

Determination of the linear range of the SqW-AdASV method using 

modified electrode ERGOCV/GCE for AA, PA and CA, conducted two 

cases as follows: 

i) In the first case, the standard addition of one substance, the other 

two substances are fixed at a specified concentration; 

ii) The second case is to add standards simultaneously AA, PA and 

CA. 

3.6.4.3. Sensitivity, the limit of detection and limit quantification 

After investigating some parameters affecting dissolved signal (IP) of 

AA, PA and CA and evaluating the reliability of two methods DP-

AdASV and SQW-AdASV with the use of ERGOCV/GCE electrodes 

through statistical quantities, drawing some comments as follows: 

- When comparing the two methods, it shows that the SQW-AdASV 

method has much lower LOD than the DP-AdASV method, namely 

when analyzing individually and simultaneously for AA, it is 5.6 and 

4.1 times, for PA 6.3 and 7.3 times and for CA it is 3.8 and 3.8 times 

(table 3.26). Thereby it proves that the SQW-AdASV method is much 

more sensitive than the DP-AdASV method. Therefore, the SQW-

AdASV method was chosen to simultaneously determine AA, PA and 

CA in real samples. 

3.6.5. Effects of some interfering substances 

3.6.5.1. Effects of some organic compounds 

For the group of organic compounds, selected influences are D-

glucose (D-G), benzoic acid (BA), glutamic acid (GA), uric acid (UA) 

and dopamine (DA). From the results in the table from 3.27 to 3.31, it 

was found that the organic compounds DG, BA and GA had no effect 

on the dissolution signal of AA, PA and CA. This is because DG, BA 

and GA can be enriched on the electrode surface, but do not cause the 
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signal to dissolve within the investigating potential range. 

3.6.5.1. Effects of some inorganic compounds 

The results of studying the effects of some inorganic salts showed that 

the IP signals of AA, PA and CA all decreased and decreased 

significantly and therefore, the relative errors were negative signs. 

That prison can conclude that inorganic salts do not affect the 

dissolution signal of AA, PA and CA when the concentration is up to 

3000 times. 

3.7. APPLIED DETERMINATION OF AA, PA AND CA BY 

SQUARE WAVE ADSORPTIVE ANODIC STRIPPING 

VOLTAMMETRY METHOD 

3.7.1. Build analytical process 

For tablet samples: weigh any 5 pills in a macro (to calculate the 

average mass m0), then the pills are finely ground with an agate mortar 

(analytical sample). An analyte solution is prepared by weighing a 

defined mass of analyte (m1) and dissolving in distilled water twice, 

assisted by ultrasonic polishing for 60 minutes; Then proceed to filter 

the insoluble residue in the solution and make up to V1 mL (sample 

solution). The analyte in the sample solution is determined by taking 

V2 (mL) of the sample solution into an electrolyte containing 0.2 M 

B-RBS buffer (pH = 3.2) so that the total final volume is 10 mL. 

For beverage samples: direct analysis without any treatment. The 

analytical procedure is as follows: Place V (mL) of the sample solution 

in an electrolysis flask containing 0.2 M B-RBS buffer (pH = 3.2) so 

that the total final volume is 10 mL. Analyze by SqW-AdASV 

method. 

3.7.2. Evaluate the reliability of analytical procedures 

3.7.2.1. Analytical procedure repeatability 

The repeatability was evaluated based on the performance of the 

analytical procedure with three actual samples: Panadol Extra tablets, 

Effe Paracetamol and Number One beverage. Each procedure is 



21 

 

performed three times. The results are presented in Table 3.38. The 

results show that the RSD values of 3 times of repeated procedure are 

smaller than ½ RSDH. Therefore, the SqW-AdASV method gave 

good repeatability results. 

3.7.2.2. Accuracy of the analytical procedure 

Table 3.40 shows the AA, PA and CA concentrations in two 

pharmaceutical samples and one beverage sample using SqW-AdASV 

and HPLC methods. The mean value comparison method was used to 

evaluate the difference of the analytical results between the two 

methods SqW-AdASV and HPLC. The results showed that the mean 

masses of AA, PA and CA analyzed by the SqW-AdASV method were 

not statistically different from the HPLC method (AA: t(2)= 3.40 < 

t(0.95; 2) = 4.30 for Effe Paracetamol; PA: t(2)= 1.96 < t(0.95; 2)= 

4.30 for Panadol Extra, t(2)= 2.25 < t(0.95; 2)= 4.30 for Effe 

Paracetamol; CA: t(2)= 1.00 < t(0.95; 2)= 4.30 for Panadol Extra, 

t(2)= 2.25 < t(0.95; 2)= 4.30 for Number One). This shows that the 

analysis results of AA, PA and CA content in three actual samples by 

SqW-AdASV method using ERGOCV / GCE modified electrodes are 

acceptable. 

3.7.3. Apply AA, PA and CA analysis in pharmaceutical and 

beverage samples 

According to the Pharmacopoeia of Vietnam V, for tablets in tablet 

form, the ascorbic acid and paracetamol content must be between 

95.0% - 110.0% and 95.0%- 105.0%, respectively. However, for 

caffeine, it is not mentioned. AA analysis results in 03 drug samples 

(Effe Paracetamol, Ameflu day time C and Efferalgan Vitamin C) and 

PA on 06 drug samples (Panadol Extra, Hapacol Extra, Tatanol, Effe 

Paracetamol, Ameflu day time C and Efferalgan Vitamin C) were 

equal to The SqW-AdASV method in Table 3.41 shows that the AA 

and PA content are within the allowable range compared to the value 

on the label. When using the mean values comparison method, the 



22 

 

results showed that the AA, PA and CA contents determined by the 

SqW-AdASV method and HPLC method were not statistically 

different (Table 3.41). 

The results are shown in table 3.42 with 03 beverage samples: Number 

One, Sting max gold, Wake-up 247 all have ingredients containing 

AA and CA. When using the method of comparing the mean values, 

it showed that the AA and CA contents analyzed by the SqW-AdASV 

method and HPLC method were not different (Table 3.42). Once 

again, the SqW-AdASV method using ERGO/GCE modified 

electrodes has good accuracy when comparing the results of 09 actual 

samples with the HPLC method. 

 

CONCLUDE 

With the aim of developing working electrodes in the dissolved volt-

ampere method in general and the anodic-adsorbed-dissolved volt-

ampere method, in particular, to simultaneously determine the number 

of organic compounds in pharmaceuticals and food. Through research 

on the theoretical basis, at the same time referencing domestic and 

foreign studies as well as from the obtained experimental results, we 

draw some conclusions as follows: 

1. Successfully synthesized graphite oxide (GrO) and graphene oxide 

(GO) from graphite (G) by improved Hummers method using a strong 

oxidizing mixture of H2SO4, H3PO4 and KMnO4 at room temperature, 

from 25 oC. up to 30 oC. Products have been checked by physical and 

chemical analysis methods with good results. 

2. The reduced form of graphene oxide (RGO) was synthesized by the 

electrochemical method (ERGO) with the potential-time method 

(ERGOE) and the circular volt-ampere method (ERGOCV). The 

products are also evaluated by physical and chemical methods and 

have been applied to denature glassy carbon electrodes for the 
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simultaneous determination of AA, PA and CA. As a result, a suitable 

denaturing electrode was selected, an ERGOCV/GCE electrode. 

3. Simultaneously determined AA, PA and CA by two differential 

pulse adsorption anodic stripping voltametry method (DP-AdASV) 

and square wave anodic stripping voltametry method (SqW- AdASV) 

uses ERGOCV/GCE electrodes. Experiments have demonstrated that 

the SQW-AdASV method is more sensitive than the DP-AdASV 

method by the parameters of sensitivity, correlation coefficient, the 

limit of detection (LOD) and quantitative limit (LOQ). The 

appropriate parameters are as follows: Potential and accumulated 

time: Eacc = -0,400 V; tacc = 45 s; Square wave amplitude: E = 0.060 

V. LOD and LOQ of AA, PA and CA are determined simultaneously: 

LOD: 0.073; 0.033 and 0.068 µM; LOQ: 0.243; 0.110 and 0.227 µM. 

4. Developed the AA, PA and CA simultaneous analysis procedures 

and evaluated the process based on the statistical method and the 

standard method to determine AA, PA and CA simultaneously as 

performance liquid chromatography method. high (HPLC). The 

results of the SqW-AdASV method using ERGOCV/GCE electrodes 

were not statistically different. 

5.According to analyzing the content of AA and PA in three tablets: 

Effe Paracetamol, Ameflu C and Efferalgan Vitamin C and content of 

PA and CA in three tablets of Panadol Extra, Hapacol Extra and 

Tatanol. The results showed that the SqW-AdASV method using 

ERGOCV/GCE electrodes simultaneously determined AA and PA, as 

well as PA and CA in some tablets, had very good repeatability with 

relative standard deviation (RSD). ) ranged from 0.32% to 5.39%. The 

method also applied analysis of concentrations of AA and CA in three 

beverage samples that showed good repeatability with RSD ranging 

from 0.99% to 4.62%. 
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