ปฏิบัติการที่ 1
การแยกสาร
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวิธีการแยกของผสมโดยใชวิธีการกรอง การใชตัวทําละลาย และการทําให
ตกผลึก

หลักการ
การแยกของผสมออกเปนสารแตละอยาง อาศัยความแตกตางในสมบัติทางกายภาพ
ของสาร เชน การละลาย การระเหย จุดเดือด และอื่นๆ
1. การกรอง (filtration) เปนกระบวนการแยกทางกายภาพ เหมาะสําหรับแยกของ
ผสมระหวางของแข็งกับของเหลว หรือของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดอนุภาคตางกัน โดยใช
วัสดุกรองที่มีขนาดของรูพรุนที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหอนุภาคของแข็งที่มีขนาดใหญกวารูพรุน
ของวัสดุกรอง ไมสามารถรอดผานไปได สวนของเหลวหรืออนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กจะ
สามารถผานไปได ดังภาพที่ ผ-1.1)
2. การตกผลึก (crystallization) เปนขบวนการแยกสารที่เปนตัวถูกละลายออกจาก
สารเนื้อผสมหรือสารละลายที่อิ่มตัวแบบยิ่งยวด สารที่เปนตัวถูกละลายที่แยกออกมาไดจะกลับ
มาอยูในสถานะที่เปนของแข็ง โดยอาศัยสมบัติของการละลายที่แตกตางกัน ณ สภาวะตาง ๆ
3. การสกัดดวยตัวทําละลาย (solvent extraction) เปนวิธีการที่ใชสําหรับแยกสาร 2
ชนิด ที่มีความสามารถในการละลายตางกัน โดยใชตัวทําละลายที่เหมาะสม โดยอาศัยหลัก
สารที่มีสมบัติคลายกันจะละลายเขาดวยกัน (like dissolves like) ดังภาพที่ ผ-1.1

ภาพที่ ผ-1.1 การจัดอุปกรณในการกรอง และการสกัดดวยตัวทําละลาย
ที่มา (Zumdahl, 2004 และ Fieser , 1999 , p.5)

เครื่องมือและอุปกรณ
1. บีกเกอร
3. ขาตัง้ พรอมวงแหวน
5. อางน้าํ รอน

2. กรวยแยก
4. ขวดรูปชมพู

สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ของผสม ที่ประกอบดวย กรดเบนโซอิก และหินภูเขาไฟ (pumice)
เบนซีน
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เจือจาง
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เขมขน 3 M
เมทานอล เขมขน รอยละ 20
ผงถาน
กระดาษกรอง

คําถามกอนการทดลอง
1. กรดเบนโซอิก และ หินภูเขาไฟ มีสมบัติทางกายภาพแตกตางกันอยางไร
2. การกรอง การสกัดดวยตัวทําละลาย และการตกผลึก อาศัยตามแตกตางสมบัติใน
ดานใดของสาร
3. ทานมีวิธีการจัดลําดับวิธีการที่จะใชแยกสารผสมอยางไร

วิธีทําการทดลอง
1. นําของผสมของกรดเบนโซอิกและหินภูเขาไฟ ประมาณ 2 กรัม ใสลงในบีกเกอร
เติมเบนซีนลงประมาณ 20 cm3 สังเกตการละลายที่เกิดขึ้น จากนั้นกรองเอาสิ่งทีไ่ มละลายออก
2. ใสของเหลวที่กรองไดลงกรวยแยก เติม 3M NaOH 10 cm3 ปดจุกกรวยแยกแลว
คว่ําลง เปดจุกกอกเพื่อลดความดันไอของของเหลว ปดจุกกอกและเขยาสารละลายเบาๆ สลับ
ดวยการเปดจุกกอกเพื่อลดความดันไอของของเหลวเปนระยะๆ ทําเชนนี้ประมาณ 2 นาที
เพื่อให NaOH ทําปฏิกิริยากับกรดเบนโซอิก
3. วางกรวยแยกลงบนที่วางกรวย เปดจุกกอก แลวทิ้งไวประมาณ 5 นาที เพื่อให
สารละลายแยกตัวออกเปน 2 ชั้น ไขเอาสารละลายชั้นลางออกใสในบีกเกอร ระวังอยาให
สารละลายชัน้ บนติดลงมา
4. เติม HCl เจือจางครั้งละ 1 cm3 ลงในบีกเกอรจนกระทั่งตะกอนเกิดขึ้นและเติมไป
เรื่อยๆ จนไดตะกอนมากพอ
5. กรองเอาตะกอนออกดวยกระดาษกรอง นําตะกอนมาละลายดวยเมทานอล
เขมขนรอยละ 20 จํานวน 25 cm3 ในบีกเกอร เติมผงถานลงไป 1 กรัม แลวนําไปทําใหคอยๆ
รอนขึ้นในอางน้ํารอน (เมทานอลเปนสารระเหยงาย และติดไฟตองระมัดระวัง) จนกระทั่ง
กรดเบนโซอิกละลายหมด สวนผงถานไมละลาย สังเกตลักษณะของสารละลายที่ได
6. กรองสารละลายที่ไดขณะรอนดวยกระดาษกรอง ลงในขวดรูปชมพูที่แชอยูใน
อางน้ํารอน เมื่อกรองเสร็จยกออกจากอางน้ํารอน
7. ปลอยทิ้งไวใหสารละลายตกผลึก แลวกรองผลึกที่เกิดขึ้น ลางผลึกดวยน้ําเย็น
ครั้งละ 5 cm3 ซับผลึกดวยกระดาษกรอง ทิ้งผลึกไวใหแหงในอากาศ สังเกตลักษณะของผลึก
8. สงผลึกที่ไดจากการทดลอง

คําถามหลังการทดลอง
1. การละลายของกรดเบนโซอิก และ พิวมิช ในเบนซีน แตกตางกันอยางไร
2. ในของเหลวหลังจากผานการกรอง ที่นํามาใสในกรวยแยก นาจะมีสารใดละลาย
อยู
3. หลังจากเติม NaOH ลงในกรดวดแยก ละลายมีการเปลี่ยนอยางไร
4. สารละลายที่แยกเปนสองชั้น แตละชั้นมีลักษณะเปนอยางไร และสามารถบอก
ไดหรือไมวา แตละชั้นประกอบดวยสารอะไรบาง
5. ผงถานที่เติมลงในสารละลายที่ผานจากการสกัดแลว เพื่ออะไร
6. ผลึกที่ไดจากการตกผลึกละลายในเมทานอลหรือไม

เอกสารอางอิง
Fieser, L. F. & Williamson K. L. (1992). Organic Experiments (7th ed). Lexington:
D.C. Heath.
Hagen, J. W.(1972). Empirical Chemistry: A quantitative Laboratory Program (2nd ed.).
San Francisco: Feeman.
Hall, J. F. (1993). Experimental chemistry (3rd ed.). Lexington: D.C. Heath.
Zumdahl, S. S. (2004). General Chemistry [Online], Available HTTP:http://college.
hmco.com/chemistry/general/zumdahl/world_of_chem/1e/instructors/ppt/
figures/chap01.ppt

ปฏิบัติการที่ 2
การกลั่น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีการกลั่นแบบธรรมดาและแบบลําดับสวน
2. เพือ่ เปรียบเทียบวิธีการกลั่นทั้งสองแบบ

หลักการ
1. การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) ใชแยกสารหรือตัวทําละลายที่ระเหย
งาย ออกจากตัวถูกละลายที่ระเหยยาก เชน การกลั่นเพื่อแยกน้ําจากน้ําทะเล
2. การกลั่นลําดับสวน (fractional distillation) ใชแยกสารหรือตัวทําละลายที่ระเหย
งาย ทีละ 1 ชนิด ออกจากสารละลาย โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใหสารทีม่ ีจุดเดือดต่ําเกิด
การระเหยออกมากอน แลวเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรียงตามลําดับของจุดเดือดของแตละสาร

เครื่องมือ อุปกรณ
1. เตาไฟฟา (heating mantle)
3. เครื่องควบแนน (condenser)
5. อะแดปเตอร
7. สายยาง
9. เศษกระเบื้อง
11. แผนอลูมิเนียม

2. ขวดกนกลม
4. คอลัมนลําดับสวน
6. เทอรโมมิเตอร
8. ขาตั้งและที่ยึด
10. กระบอกตวง
12. ลําสี

สารเคมี
1. น้ํากลั่น
2. เมทานอล

คําถามกอนการทดลอง
1. มีหลักเกณฑอยางไร ในการเลือกใชวธิ ีการกลั่นแบบธรรมดาหรือการกลั่นลําดับ
สวน
2. เครื่องควบแนน ทําหนาที่อะไร และมีหลักการในการทํางานอยางไร
3. เศษกระเบื้อง ใสลงในขวดกนกลม มีประโยชนอยางไร

(ก)
(ข)
ภาพที่ ผ-2.1 การจัดวางอุปกรณแสดงการกลั่นแบบธรรมดา และการกลั่นแบบสําดับสวน
ที่มา (Fieser, 1999, pp. 5 , 67)

วิธีทําการทดลอง
1. ผสมน้ํา 15 cm3 กับ เมทานอล 15 cm3 แลวใสลงในขวดกนกลม พรอมทั้งเศษ
กระเบื้อง (boiling chip)
2. จัดเครื่องมือการกลั่นดังภาพที่ ผ-2.1 (ก) สําหรับการกลั่นแบบธรรมดา และจัด
เครื่องมือดังภาพที่ ผ-2.1 (ข) สําหรับการกลั่นแบบลําดับสวน
3. คอย ๆ ใหความรอนทีละนอยๆ
4. จดบันทึกอุณหภูมิของของเหลวที่ที่กลั่นได และใหอัตราการไหลของของเหลว
ที่กลั่นไดประมาณ 1-5 หยด ตอวินาที
5. นําผลที่ไดมาทดลองจุดไฟดูโดยใชสารละลายที่กลั่นได ครั้งละ 1 cm3 สังเกตการ
ติดไฟของสารละลาย

คําถามหลังการทดลอง
1. การกลั่นแบบใด ที่สามารถทําการกลั่นไดรวดเร็วกวา
2. อุณหภูมทิ ี่บันทึกขณะทําการกลั่นของการกลั่นทั้งสองแบบแตกตางกันหรือไม
อยางไร
3. การนําของเหลวที่กลั่นไดมาทดสอบการลุกไหม เพื่อวัตถุประสงคใด
4. การกลัน่ แบบใดไดปริมาณเมทานอลมากกวา

เอกสารอางอิง
Fieser, L. F. & Williamson K. L. (1992). Organic Experiments (7th ed). Lexington:
D.C. Heath.
Hall, J. F. (1993). Experimental chemistry (3rd ed.). Lexington: D.C. Heath.

ปฏิบัติการที่ 3
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีการแยกสารโดยวิโครมาโทกราฟแบบกระดาษ
2. เพือ่ แยกสารตัวอยางที่เปนไอออนของโลหะแทนซิชัน

ความรูเบื้องตน
โครมาโทกราฟ (chromatography) เปนวิธีการแยกสารที่มีสีและไมมีสี ออกจากกัน
โดยอาศัยคุณสมบัติการดูดซับ (adsorption) ที่แตกตางกันของสาร โดยใชตัวทําละลายที่
เหมาะสม ทําหนาที่เปนตัวเคลื่อนที่ (mobile phase) ไปผสมหรือใหเคลื่อนที่ผานสารที่ตองการ
จะแยก แลวใหไหลผานตัวดูดซับหรือตัวคงตัว (stationary phase) เชน อลูมินา ซิลิกา ผงถาน
สารที่แตกตางกันจะเคลื่อนที่ผาน ออกมาไดเร็ว ชา ตางกัน เนื่องจากถูกดูดซับไวไมเทากัน
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (paper chromatography) เปนวิธีโครมาโทกราฟอยาง
งาย ที่ประกอบดวยสวนที่คงที่เปนกระดาษที่มีเซลลูโลสบริสุทธิ์และน้ําปนอยูเล็กนอย สวนตัว
ที่เคลื่อนที่จะเปนสารละลายเปนเนื้อเดียวกับน้ําหรือไมก็ได
วิธีทําโครมาโทกราฟแบบ
กระดาษ เริ่มจากการจุดสารตัวอยาง บนแผนกระดาษโครมาโทกราฟใหอยูเหนือปลายขอบลาง
ประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร และตองทําใหเปนวงกลมที่มีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะทําได
กระดาษที่จุดสารตัวอยางเรียบรอยแลวใสในถัง (chamber) ที่มีตัวทําละลายบรรจุอยู โดยจะตอง
ปดฝาใหสนิทเพื่อใหอากาศภายในอิ่มตัวไปดวยไอของตัวทําละลาย เมื่อตั้งทิ้งไวตัวทําละลาย
จะเคลื่อนที่ไปบนกระดาษ การแยกของสารตัวอยางจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีสมบัติในการดูดซับที่
แตกตางกัน

ภาพที่ ผ-3.1 โครมาโทกราฟแบบกระดาษ
ที่มา (Ramsden, 1994, p. 193)

เครื่องมือและอุปกรณ
1. บีกเกอรขนาด 500 cm3
2. แผนแกวปดปากบีกเกอร
3. กระดาษโครมาโทกราฟ เบอร 1 ขนาด 10 cm x 15 cm
4. หลอดคะปลารี (capillary) สําหรับหยดสารละลาย
5. ที่เย็บกระดาษพรอมลวด
6. ดินสอ
7. ไมบรรทัด
8. กรรไกร
9. กระบวกตวง ขนาด 25 cm
10. เครื่องเปาผม

สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.

สารละลายเกลือของโลหะชนิดตางๆ เชน Fe2+ Cu2 + Co2+ และ Mn2+
สารตัวอยาง (unknown) ที่ประกอบดวยไอออนผสม
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขมขน 6 M
อะซีโตน
สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) เขมขน 6 M

คําถามกอนการทดลอง
1. ตัวคงที่ ของโครมาโทกราฟแบบกระดาษ เปนอยางไร
2. ตัวเคลื่อนที่ ที่ใชในโครมาโทกราฟแบบกระดาษ ตองมีสมบัติอยางไร
3. คา Rf คืออะไร

วิธทําการทดลอง
1. ผสมสารละลาย HCl) เขมขน 6 M ปริมาตร 7 cm3 และอะซีโตน 25 cm3 ใสลง
ใบบีกเกอร แลวปดฝาดวยแผนกระจก
2. นํากระดาษโคมาโทกราฟที่ตัดไดขนาดตามตองการ มาวางบนกระดาษหรือแผน
กระจกที่สะอาด แลวใชไมบรรทัดลากเสนดวนดินสอหางจากขอบดานลาง 2 cm ไปตามความ
ยาว แลวแบงระยะจุดหางกันประมาณ 2 cm จํานวน 6 จุด พรอมทําเขียนหมายเลขกํากับ
3. หยดสารละลายตามลําดับดังนี้ Fe2+ Cu2 + Co2+ Mn2+ สารละลายผสม (Fe2+
Cu2 + Co2+ และ Mn2+) และสารตัวอยาง ในตําแหนงหมายเลขที่ 1 2 3 4 5 และ 6
ตามลําดับ แลวใชที่เปาผม เปาใหสารละลายแหงโดยเร็วเพื่อที่จะไมใหแผเปนวงกวางเกินกวา
0.5 cm
4. โคงปลายกระดาษทั้งสองขางเขามาหากัน (อยาใหแตะกัน) แลวเย็บกระดาษทั้ง
ดานบนและลาง ดวยที่เย็บกระดาษ
5. วางกระดาษที่โคงเรียบรอยแลวลงในบีกเกอรที่ภายในอิ่มตัวไปดวยไอของ
สารละลาย แลวรีบปดฝา โดยใหจุดทั้ง 6 อยูดานลาง
6. เมื่อตัวทําละลายซึมขึ้นไปบนกระดาษ จนเกือบถึงดานบนของกระดาษ ใหรีบนํา
กระดาษออก แลวใชดินสอทําตําแหนงแนวบนสุดของตัวละลายที่ซึมขึ้นมา แลวรีบใชที่เปาผม
เปาใหกระดาษแหงโดยเร็ว แลวบันทึกสีของจุดทั้งหมดที่สังเกตเห็น
7. นํากระดาษ ไปวางเหนือภาชนะที่มีสาระลาย NH4OH เขมขน 6 M สังเกตสีของ
จุดทั้งหมด วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
8. ใชที่เปาผม เปากระดาษใหแหง แลวสังเกตจุดสีอีกครั้ง
9. วัดระยะทางจากจุดเริ่มตน ถึง จุดศูนยกลางของจุดสีแตละจุดที่ปรากฏบนแผน
กระดาษ และวัดระยะทางทั้งหมดที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่ขึ้นไปได บันทึกขอมูล และทําการทํา
คํานวณหาคา

Rf

=

ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ (cm)
ระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่ (cm)

คําถามหลังการทดลอง
1.
2.
3.
4.

กอนการทดลอง และหลังการทดลอง สารละลายแตละชนิดมีสีอะไร
สารมาตรฐานแตละชนิด ทําปฏิกิริยากับ NH4OH เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
คา Rf ของสารมาตรฐานแตละตัว เทากับ คา Rf ของสารมาตรฐานผสม หรือไม
สารตัวอยาง ประกอบดวย เกลือของโลหะอะไรบาง และทราบไดอยางไร

เอกสารอางอิง
Hagen, J. W.(1972). Empirical Chemistry: A quantitative Laboratory Program (2nd ed.).
San Francisco: Feeman.
Ramsden, E.N. (1994). A-level chemistry (3rd ed.). Cheltemham: Stanley Thornes.

ปฏิบัติการที่ 4
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาคาคงที่ของปฏิกิริยา
2. เพือ่ ศึกษาผลของความเขมขนของสารตั้งตนตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
3. เพือ่ หาอันดับของปฏิกิริยา (reaction order)

ความรูเบื้องตน
ในการวัดอัตราปฏิกิริยา (rate of chemical reaction) จะเปนการวัดการเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของสารตั้งตนหรือสารที่เขาทําปฏิกิริยากัน หรือสารผลิตภัณฑในหนึ่งหนวยเวลา
โดยความเขมขนของสารตั้งตนจะคอย ๆ ลดลงไปในขณะที่ความเขมขนของสารผลิตภัณฑจะ
เพิ่มขึ้น
สารตั้งตน ⎯⎯→ สารผลิตภัณฑ
เชน ปฏิกิริยา
H2(g) + I2(g) ⎯⎯→ 2HI(g)

ภาพที่ ผ-4.1 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่มา (Kotz , Treichel & Harman, 2003, p.659)
ดังนั้น ในการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พิจารณาจากความเขมขนของสารตั้งตน
ที่ลดลง หรือพิจารณาจากความเขมขนของสารผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น จะไดวา

ความเขมขนของสารตังต
้ นที่ลดลง
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเขมขนของสารผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น
=
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจาก อัตราการเกิดปฏิกิริยาในแตละชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น
ในการหาอัตราปฏิกิริยาที่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในระหวางการเกิดปฏิกิริยานั้น สามารถการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารตั้งตนหรือสารผลิตภัณฑในชวงเวลาที่กําหนด หรือหาไดจาก
ความชันของเสนกราฟของปฏิกิริยา ณ จุดที่สัมผัส ตัวอยางเชน
aA + bB ⎯⎯→ cC + dD

อัตราการเกิดปฏิกิริยา =

เมื่อ a b c และ d เปนจํานวนโมลของสาร A, B, C และ D ตามลําดับ จะไดวา
อัตราการเกิดปฏิกิริยา = 1a อัตราการลดลงของ A
= 1b อัตราการลดลงของ B
= 1c อัตราการเพิ่มขึ้นของ C
= 1d อัตราการเพิ่มขึ้นของ D
หรือ

d[A]
d[B]
d[C]
d[D]
อัตราปฏิกิริยา − 1a
= − 1b
= 1c
= 1d
dt
dt
dt
dt

การเขียนกฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียลนั้น เราเขียนเปนผลคูณของความเขมขน ที่ยก
กําลัง อยางเชน ปฏิกิริยา
3A + 2B
จะเขียนไดวา

−

⎯⎯→

1 d[A] = d[C] =
3 dt
dt

C+D

k[A]n [B]m

จากสมการ n และ m เปนอันดับของปฏิกิริยาของสาร A และ B ตามลําดับ k
เปนคาคงตัวอัตรา (rate constant) และอันดับของปฏิกิริยารวม (overall reaction order) จะ
เทากับ n + m คาของ n และ m นั้นหาไดจากการทดลอง

ตัวอยางปฏิกิริยาระหวาง I- กับ S2O82- (peroxydisulfate) เมื่อ I- ทําปฏิกิริยากับ
S2O82- ได I2 และ SO42- โดย I2 ที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับ S2O32- (tetrathionate)
และ I- เมื่อ S2O32- หมด I2 ที่เหลือจะทําปฏิกิริยากับน้ําแปง ไดสารละลายสีน้ําเงิน ดังสมการ
1) 2I- + S2O82- ⎯→ I2 + 2SO422) I2 + 2S2O32- ⎯→ S4O62- + 2I3) I2 + น้ําแปง ⎯→ I2-น้ําแปง (สารประกอบเชิงซอนสีน้ําเงิน)

เครื่องมือและอุปกรณ
1.
2.
3.
4.

บิวเรตต ขนาด 50 cm3
หลอดทดลอง
แทงแกวคนสาร
นาฬิกาจับเวลา

สารเคมี
1. สารละลายโปตัสเซียมไอโอไดด (KI) เขมขน 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.4 M
2. สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) เขมขน 0.01 M
3. สารละลายแอมโมเนียมเปอรออกโซไดซัลเฟต (NH4)2S2O8) เขมขน 0.05, 0.1 ,
0.2 และ 0.4 M
4. น้ําแปง

คําถามกอนการทดลอง
1. สารตั้งตนที่ใชในการปฏิกิริยา ไดแกสารใด
2. น้ําแปง ทําหนาที่อะไร
3. จะมีวิธีการวัดอัตราเร็วปฏิกิริยานี้ ไดอยางไร

วิธีทําการทดลอง
ตอนที่ 1 ผลของความเขมขนของ S2O82- ตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
1. ผสมสารละลาย KI เขมขน 0.05 M ปริมาตร 5 cm3 กับ สารละลาย Na2S2O3
เขมขน 0.1 M ปริมาตร 2 cm3 และน้ําแปง 1 cm3 ในบีกเกอร แลวเทสารละลาย (NH4)2S2O8)
เขมขน 0.2 M เริ่มจับเวลา จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน โดยคนสารละลาย
ตลอดเวลา
2. ทําการทดลองเหมือนขอ 1 แตเปลี่ยนความเขมขนของ KI เปน 0.1 , 0.2 , 0.4 M

ตอนที่ 2 ผลของความเขมขนของ I- ตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
3. ผสมสารละลาย (NH4)2S2O8) เขมขน 0.05 M ปริมาตร 5 cm3 กับ สารละลาย
Na2S2O3 เขมขน 0.1 M ปริมาตร 2 cm3 และน้ําแปง 1 cm3 ในบีกเกอร แลวเทสารละลาย KI
เขมขน 0.2 M เริ่มจับเวลา จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน โดยคนสารละลาย
ตลอดเวลา
4. ทําการทดลองเหมือนขอ 1 แตเปลี่ยนความเขมขนของ (NH4)2S2O3) เปน 0.1 ,
0.2 , 0.4 M
5. เขียนกราฟระหวาง ln 1t กับ ln [I-] และหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับ I6. เขียนกราฟระหวาง ln 1t กับ ln [S2O82-] และหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบ
กับ S2O82-

คําถามหลังการทดลอง
1.
2.
3.
4.

อันดับของปฏิกิริยา เมือ่ เทียบกับ I- มีคาเทาใด
อันดับของปฏิกิริยา เมือ่ เทียบกับ S2O82- มีคาเทาใด
ปฏิกิริยาระหวาง I- กับ S2O82- เปนปฏิกิริยาอันดับที่เทาใด
คาคงตัวของอัตรา มีคาเทาใด

เอกสารอางอิง
Hagen, J. W.(1972). Empirical Chemistry: A quantitative Laboratory Program (2nd ed.).
San Francisco: Feeman.
Kotz, J. C. , Treichel, P. M. & Harman, P. A. (2003). Chemistry & Chemical Reactivity
(5th ed.). New York: Thomson Learning.

ปฏิบัติการที่ 5
ปริมาณสัมพันธของปฏิกิริยาเคมี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปริมาณของสารที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี
2. เพือ่ ใชสมบัติทางกายภาพของสาร ชวยในการหาปริมาณสัมพันธปฏิกิริยาเคมี

ความรูเบื้องตน
ในการเขียนสมการเคมีใหถกู ตอง จําเปนจะตองทราบถึงชนิดของสารตั้งตน และ
อัตราที่สวนเหลานั้นที่เขาทําปฏิกิริยากันพอดี ที่เรียกวา ปริมาณสารสัมพันธของปฏิกิริยา
(stoichiometry of the reaction) และชนิด ปริมาณของสารผลิตภัณฑที่ไดดวย
ในการทดลองนี้จะเปนการหาปริมาณสารสัมพันธระหวาง โซเดียมไฮโปคลอไรด
กับ โซเดียมไธโอซัลเฟต เมื่อนําสารทัง้ สองชนิดมาผสมกัน ถามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ซึ่งทําให
สมบัติของสารแตกตางไปจากสมบัติของสารตั้งตน โดยการสังเกตจากสมบัติเมื่ออัตราสวน
ขององคประกอบเปลี่ยนไป ก็สามารถที่จะหาปริมาณสารสัมพันธที่สารทั้งสองทําปฏิกิริยากัน
พอดีได
ในการทดลองจะตองควบคุมจํานวนโมลของสารตั้งตนทั้งสอง ใหมีจํานวน
โมลรวมตงตัว หรือผสมในอัตราสวนรอยละ จากนั้นใหทําการวัดปริมาณของสารผลิตภัณฑ
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา เชน ความรอน เปนตน แลวทําการเขียนกราฟแสดง
อัตราสวนผสมของสารทั้งสอง กับ ผลผลิตที่ไดจากปฏิกิริยา ซึ่งเรียกวา การเขียนกราฟปริมาณ
สารสัมพันธ (stoichiometric plot) จึงจะทําใหมองเปนจุดสูงสุดของกราฟ ซึง่ เปนอัตราสวนที่
เหมาะสมที่สุด ที่ทําใหเกิดผลผลิตของปฏิกิริยามากที่สุด ดังภาพ ผ-5.1 ตัวอยางเชนการทดลอง
หาปริมาณสารสัมพันธของปฏิกิริยาจากความรอนรที่ถูกปลอยออกมาจากปฏิกิริยา โดย
x Na2S2O3 + y NaOCl

⎯→

Product + Q

เมื่อ Q คือปริมาณความรอนที่คายออกจากปฏิกิริยาซึ่งหาไดจากอุณหภูมิ (t) ที่เปลี่ยนแปลง
Δ t = (t สุดทาย – t เริ่มตน)
สาร A + สาร B ⎯→ สารผลิตภัณฑ

สารผลิตภัณฑ
จํานวนโมลสาร A
จํานวนโมลสาร B

0.0
1.0

0.2
0.8

0.4
0.6

0.6
0.4

0.8
0.2

1.0
0.0

ภาพที่ ผ-5.1 แสดงอัตราสวนจํานวนโมลของสารตั้งตน
ที่มา (Hall, 1993, p.38)
ปริมาณความรอนที่ถูกคายออกมาเมือ่ เกิดปฏิกิริยามากขึ้น คา Δ t ก็จะมากขึ้นดวย ดังนั้น เรา
สามารถใชอณ
ุ หภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเปนตัวติดตาม ปริมาณความรอนที่ถูกปลอยออกมากจาก
ปฏิกิริยา ปริมาณความรอนที่ถูกคายอกมาจากปฏกิริยาจะสัมพันธกับปริมาณสารสัมพันธของ
ปฏิกิริยาอยางไร เมือ่ พิจารณาจากสมการ ถาเราผสม Na2S2O3 x โมล กับ NaOCl y โมล จะ
ไดปริมาณความรอนคาหนึ่ง ในทางตรงกันขามถาเราใชปริมาณ Na2S2O3 นอยกวา x โมล
ผสมกับ NaOCl ปริมาณมากกวา y โมล Na2S2O3 มีปริมาณนอยไมเพียงพอจะทําปฏิกิริยากับ
NaOCl ดังนั้นปริมาณความรอนที่คายออกมาจะนอยกวา ผลคือคา Δt จะลดลง แตในการ
ทดลองสิ่งที่สําคัญคือ ผลรวมของจํานวนโมล (จํานวนโมลของ Na2S2O3 + NaOCl) จะตอง
ควบคุมใหมีคาคงตัวในแตละปฏิกิริยา

เครื่องมือและอุปกรณ
1.
2.
3.
4.

กระบอกตวง 100 cm3
ถวยเก็บความรอน (styrofoam cup)
เทอรโมมิเตอร
บีกเกอรขนาด 250 cm3

สารเคมี
1. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) เขมขน 0.5 M
2. สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O3) เขมขน 0.5 M

คําถามกอนการทดลอง
1. ทําไมถึงตองใชถวยเก็บความรอน
2. ทําไมจึงตองควบคุมอัตราสวนผสมรวมใหคงที่

วิธีทําการทดลอง
1. ใสสารละลาย 0.50 M NaOCl ปริมาตร 50 cm3 ลงในถวยเก็บความรอน
2. ใสสารละลาย 0.5 M Na2S2O3 ปริมาตร 50 cm3 ลงในกระบอกตวง วัดอุณหภูมิ
3. เทสารละลาย Na2S2O3 (จากขอ 2) ลงในสารละลาย NaOCl ในถวยเก็บความ
รอนผสมสารละลายทั้งสองใหทั่วถึง วัดอุณหภูมิ
4. ทําการทดลองซ้ําตั้งแตขอ 1-3 แตเปลี่ยนปริมาตรของสารทั้งสอง โดยควบคุม
ปริมาตรรวมเปน 100 cm3 อยางนอย 5 อัตราสวน เชน 50:50 , 40:60 , 60:40 , 20:80, 80:20 เปน
ตน
5. นําผลการทดลองมาเขียนกราฟระหวางอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง Δt กับจํานวนโม
ลของ สารตั้งตนทั้งสอง
6. จากกราฟที่ไดหาอัตราสวนที่สารทําปฏิกิริยากันพอดี

คําถามหลังการทดลอง
1. ปฏิกิริยาระหวาง Na2S2O3 กับ NaOCl เปนปฏิกิริยาดูดหรือคายความรอน
2. การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนผสมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือไม
3. ถาสารละลาย Na2S2O3 และ NaOCl มีความเขมขนมากกวา 0.5 M ปริมาณ
ความรอนจากปฏิกิริยาจะเปนอยางไร

เอกสารอางอิง
Hall, J. F. (1993). Experimental chemistry (3rd ed.). Lexington: D.C. Heath.

ปฏิบัติการที่ 6
การไทเทรตกรด-เบส
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาทราบหลักของการไทเทรต
2. เพือ่ ฝกทักษะในการไทเทรต
3. เพือ่ หาความเขมขนของกรดในน้ําสมสายชู

ความรูเบื้องตน
การไทเทรต เปนเทคนิคการทําปริมาณวิเคราะห โดยการนําสารละลายตัวอยางที่ไม
ทราบความเขมขน (แตทราบปริมาตรที่แนนอน) ใสลงในขวดรูปชมพู เราเรียกสารตัวอยางวา
ไทแทรนด (titrand) ทําปฏิกิริยากับ สารละลายมาตรฐาน ที่ทราบความเขมขนแนนอน ที่บรรจุ
ในบิวเรตต เรียกสารละลายนี้วา ไทแทรนท (titrant) โดยมีอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการบอก
จุดยุติ (end point) จากการที่ทราบปริมาตรที่แนนอนของสารตัวอยางกับ ความเขมขนที่แนนอน
ที่ใชในการไทเทรตและปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใชในการไทเทรตก็สามารถ
คํานวณหาความเขมขนของสารละลายตัวอยางได ตัวอยางเชน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางกรดเบส แลวได เกลือ กับ น้ํา ซึ่งเรียกวา ปฏิกิริยาทําใหเปนกลาง (neutralization reaction) ดัง
สมการ
กรด + เบส ⎯⎯→ เกลือ + น้ํา
ในการคํานวณหาความเขมขนจากการไทเทรตนั้น
พิจารณาวา กรดและเบสทํา
ปฏิกิริยาพอดีกันถึงจุดยุติซึ่งยอมรับวาเปนจุดที่สารทําปฏิกิริยาพอดีกัน เมื่อเขียนปฏิกิริยาการ
ทําใหเปนกลางจะเขียนแทนไดวา
H+ + OH- ⎯⎯→ H2O
จะเห็นวาในการจะเกิดเปนน้ํา 1 โมล ก็จะตองมี และ อยางละ 1 โมล อาจพิจารณา
ไดวาปฏิกิริยาที่ทําใหเปนกลาง (neutralization reaction) จํานวนโมลของ H+ และจํานวนโม
ลของ OH- จะตองเทากัน ดังนั้น
จํานวนโมลของกรด = จํานวนโมลของเบส
ความเขมขนของกรด x ปริมาตรของกรด = ความเขมขนของเบส x ปริมาตรของเบส

M1 x V1 = M2 x V2
เมือ่ M1 และ M2 เปนความเขมขนของกรด และเบส V1 และ V2 เปนปริมาตรของ
กรด และเบส ตามลําดับ

ภาพที่ ผ-6.1 แสดงขั้นตางๆ ในการไทเทรต
ที่มา (Hall, 1993, pp. 376-377)

เครื่องมือและอุปกรณ
1. บิวเรตต ขนาด 50 cm3
3. ขวดรูปชมพู ขนาด 125 cm3
5. ขาตัง้ พรอมที่ยึดบิวเรตต

สารเคมี
1. สารละลาย NaOH เขมขน 0.5 M
2. สารละลายกรดตัวอยาง เชน น้ําสมสายชู
3. ฟนอลฟทาลีน

2. ปเปตต ขนาด 10 cm3
4. ขวดน้ํากลั่น
6. หลอดหยด

คําถามกอนการทดลอง
1. ตัวเลขที่อานไดจากบิวเรตต ขนาด 50 cm3 จะไดทศนิยมกี่ตําแหนง
2. ทําไมในการไทเทรต จึงตองใชอินดิเคเตอร
3. สารละลายตัวอยางที่เปนไทแทรนด ที่บรรจุในขวดรูปชมพู สามารถจะสลับที่กับ
สารละลายมาตรฐานที่เปนไทแทรนท ที่บรรจุในบิวเรตต ไดหรือไม เพราะอะไร

วิธีทําการทดลอง
1. บรรจุสารละลาย NaOH ลงในบิวเรตตที่แหงและสะอาด แลวยึดดวยขาตั้งและที่
จับบิวเรตต ตอจากนั้นทําการไลอากาศที่ปลายบิวเรตตและปรับปริมาตรเริ่มตน
2. ใชปเปตตขนาด 10 cm3 ดูดสารละลายกรดตัวอยาง ลงในขวดรูปชมพู หยด
ฟนอลฟทาลีน 1-2 หยด
3. ทําการไทเทรตสารละละลาย โดยใชมือดานซายจับครอมบิวเรตตสวนลางเพื่อ
เปด-ปดกอก มือขวาจัดที่สวนคอของขวดรูปชมพู แกวงกนขวดเปนวงกลม
4. คอยๆ ปลอยสารละลาย NaOH จากบิวเรตตลงมาในขวดรูปชมพูจนกระทั่งถึงจุด
ยุติ คือ หยดสุดทายของสารละลาย NaOH ที่ทําใหสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพูออนที่สุด และ
ไมจางหายไปภายในเวลา 30 วินาที บันทึกปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใชไป
5. ทําการทดลองซ้ําอีก 2-3 ครั้ง
6. คํานวณหาความเขมขนของสารละลายกรดตัวอยาง

คําถามหลังการทดลอง
1. กอนทําการไทเทรต หลังจากหยดฟนอลฟทาลีนแลว สารละลายกรดตัวอยางมีสี
อะไร
2. จุดยุติ มีการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายกรดอยางไร
3. ขณะเขาใกลจุดยุติ ควรจะปลอยสารละลาย NaOH ลงอยางชาๆ หรือเร็ว
4. หากหลังการไทเทรตไดสารละลายกรดตัวอยางมีสีขมพูเขม แสดงวาอยางไร

เอกสารอางอิง
Hagen, J. W.(1972). Empirical Chemistry: A quantitative Laboratory Program (2nd ed.).
San Francisco: Feeman.
Hall, J. H. (1993). Experimental Chemistry. Lexington : D.C. Heath.

ปฏิบัติการที่ 7
การหาคาคงตัวของแกส
วัตถุประสงค
เพื่อหาคาคงตัวของแกส (R) โดยอาศัยความสัมพันะตามสมการสถานะของแกส
อุดมคติและเปรียบเทียบกับคา R ที่ยอมรับโดยทั่วไป

ความรูเบื้องตน
จากกฎของบอยล ชารล และ เกย-ลูสแซก ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง ปริมาตร
ความดัน และอุณหภูมิของแกส ไวตามลําดับดังนี้
V α 1 (เมื่อ T และ n คงตัว)
P

V

α

T (เมื่อ P และ n คงตัว)

P

α

T (เมื่อ V และ n คงตัว)

ซึ่งเมื่อรวมความสัมพันธของกฎทั้งสาม เขาดวยกันจะไดวา
V

T
P

α

เมื่อ k เปนคาคงตัว จะไดวา

PV
=
T

( เมื่อ n คงตัว)

k

( เมื่อ n คงตัว)

ดังนั้น กอนการเปลี่ยนแปลง ถาแกสใด ๆ มีความดัน (P1) ปริมาตร (V1) และ
อุณหภูมิ (T1) แลวเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความดัน (P2) ปริมาตร (V2) และอุณหภูมิ (T2) โดย
กฎการรวมแกส (combined gas law) สามารถเขียนความสัมพันธไดดังนี้
P1 V1
T1

=

P 2 V2
T2

เมื่อ k เปนคาคงตัว ในกรณีที่แกสที่มีจํานวนโมลใด ๆ (n) ตามที่กําหนดให จึง
เขียนความสัมพันธใหมไดวา
P V = nR
T

หรือ

P V = nRT

เมื่อ n เปนจํานวนโมลของแกส และ R เปนคาคงตัวของแกสใด ๆ ซึ่งแกสใด ๆ ที่มี
จํานวน 1 โมล อุณหภูมิ 0oC และที่ความดัน 1 บรรยากาศ จะมีปริมาตร 22.4 ลิตร ทําให
สามารถคํานวณหาคา R ไดดังนี้
R =

(1 atm) (22.4 L)
(273 K) (1 mol)

= 0.08206 L.atm.K-1.mol-1

แกสอุดมคติ จะเปนแกส ซึ่งจะมีสมบัติเปนไปตามกฎของแกสทุกประการ ทุก
อุณหภูมิและความดัน สวนแกสจริงจะไมสอดคลองกับกฎของแกส และจะเบี่ยงเบนอยางชัดเจน
ที่ความดันสูง ๆ และที่อุณหภูมิต่ํา ๆ
เชน แกสไนโตรเจน ไดจากปฏิกิริยาระหวางโซเดียมไนเไตรต (NaNO2) กับกรด
ซัลฟามิก (HSO3NH2) ดังสมการ
NaNO2 + HSO3NH2 ⎯⎯→ NaHSO4 + N2 + H2O
จะเห็นวา กรดซัลฟามิก 1 โมล ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไนไตรต 1 โมล แลวใหแกสไนโตรเจน 1
โมล แตในทางปฏิบัติไมจําเปนตองใชจํานวนโมลเทากัน ดังนั้นเมื่อสารที่มีจํานวนนอยหมดไป
ปฏิกิริยาก็จะสิ้นสุด เรียกสารนี้วา สารกําหนดปริมาณ (limiting agent) สําหรับปฏิกิริยานี้กรด
ซัลฟามิกเปนสารกําหนดปริมาณ ไนโตรเจนจากปฏิกิริยาสามารถเก็บไวไดโดยการแทนที่น้ํา
ในบิวเรตต และวัดปริมาตรไดดังภาพที่ ผ-7.1
ในการคํานวณหาความดันของแกสไนโตรเจน เนื่องจากความดันที่ผิวน้ําเทากับ
ความดันบรรยากาศ ดังนั้น ความดันบรรยากาศ เทากับ ความดันของแกสไนโตรเจน + ความ
ดันไอน้ําอิ่มตัว + ความดันเนื่องจากความสูง h เซนติเมตร
Pบรรยากาศ = Pไนโตรเจน + Pไอน้ําอิ่มตัว + P ความสูง h
และเนื่องจากความดันเนื่องจากปรอทสูง 1 เซนติเมตร มีคาเทากับความดันเนื่องจาก
น้ําหนักของน้ําสูง 13.6 เซนติเมตร ดังนั้น ความดันเนื่องจากน้ําหนักของน้ําความสูง h เทากับ
h/13.6 x 10 mmHg

ภาพที่ ผ-7.1 การจัดเครื่องมือเพื่อหาคาคงตัวของแกส
ตารางที่ ผ-7.1 คาความดันไอน้ําอิ่มตัวที่อุณหภูมิตางๆ
อุณหภูมิ (oC)

P ไอน้ําอิ่มตัว (mmHg)

อุณหภูมิ (oC)

P ไอน้ําอิ่มตัว (mmHg)

10
12
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9.2
10.5
12.0
13.6
15.5
16.5
17.5
18.7
19.8
21.1
22.4
23.8
25.2
252
28.3

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
60

30.0
31.6
33.7
35.7
37.7
39.9
42.2
44.5
47.0
49.7
52.4
55.3
71.8
52.5
149.4

ที่มา (Dean, 1999, p. 5.28)

เครื่องมือและอุปกรณ
1. บีกเกอร ขนาด 250 cm3
3. บิวเรตต ขนาด 25 cm3
5. จุกยาง
7. ขวดใสสารขนาดเล็ก
9. กระบอกตวง
11. บอรอมิเตอร

2. ขวดรูปชมพู ขนาด 250 cm3
4. ปเปตต ขนาด 5 cm3
6. ทอนําแกส
8. ขาตั้งพรอมที่จับ
10. เสนดาย
12. ลูกยาง

สารเคมี
1. สารละลายกรดซัลฟามิก เขมขน 0.3 M
2. โซเดียมไนไตรต

คําถามกอนการทดลอง
1. จะมีวิธีการวัดปริมาตรของแกสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไดอยางไร
2. จะมีวิธีการวัดอุณหภูมิของแกสไดอยางไร

วิธีทําการทดลอง
1. ลางเครื่องมือใหสะอาด แลวจัดเครื่องมือดังภาพที่ ผ-7.1
2. ละลายโซเดียมไนไตรต (ประมาณ 0.5 กรัม) ในน้ํา 20 cm3
3. ใชปเปตต ดูดสารละลายกรดซัลฟามิก เขมขน 0.3 M ปริมาตร 2.5 cm3 ลงใน
ขวดใสสารขนาดเล็ก ที่ผูกเสนดายไวดังภาพที่ ผ-7.1
4. คอยๆ หยอนขวดสารในขอ 3 ลงในขวดรูปชมพูที่บรรจุโซเดียมไนไตรตในขอ 2
ระวังอยาใหสารทั้งสองผสมกัน
5. ปดจุกยาง โดยใหปลายเชือกเหลือออกมานอกขวดรูปชมพู
6. ปรับระดับน้ําในบิวเรตตใหอยูที่ระดับ 25 cm3 ระวังอยาใหอากาศรั่ว
7. คอยๆ เอียงขวดรูปชมพู จนใหสารทั้งสองผสมกัน เก็บแกสที่ไดโดยการแทนที่
น้ํา เขยาขวดเล็กนอยและรอจนใหปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ ประมาณ 5 นาที
8. อานระดับน้ําที่บิวเรตต อานปริมาตรของน้ําที่ลดลง ซึ่งมีคาเทากับปริมาตร
ของแกสไนโตรเจนที่เกิดขึ้น
9. วัดอุณหภูมิของน้ําในบีกเกอรซึ่งถือเปนอุณหภูมิของแกสไนโตรเจน วัดความ
ดันอากาศในหองปฏิบัติการ

10. คํานวณหาคาคงตัวของแกส

คําถามหลังการทดลอง
1. ทานคิดวาปริมาณหรือความเขมขนของสารตั้งตน จะมีผลตอปริมาณของแกส
ไนโตรเจนที่เกิดขึ้นหรือไม และจะมีผลตอคาคงตัวของแกสหรือไม
2. ถาอุณหภูมิขณะทําการทดลองเปลี่ยนไป ทานคิดวาจะมีผลตอคาคงตัวของแกส
หรือไม
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ปฏิบัติการที่ 8
การหาปริมาณออกซิเจนในน้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกทักษะในการไทเทรต
2. เพือ่ ศึกษาหลักการและทําการหาปริมาณออกซิเจนในน้ําตัวอยาง

ความรูเบื้องตน
การหาคาออกซิเจนละลาย คือ การหาปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยูในน้ํา เปน
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ที่ จ ะบอกให ท ราบว า น้ํ า นั้ น มี ค วามเหมาะสมเพี ย งใดต อ การดํ า รงชี วิ ต ของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา และแนวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในน้ําวาเปนแบบประเภทใชออกซิเจนอิสระ
(aerobic) หรือไมใชออกซิเจนอิสระ (anaerobic) ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายในน้ํามี
ความสัมพันธกับ อุณหภูมิของน้ํา ความดันบรรยากาศ และ สิ่งเจือปนในน้ํา
การหาค า ออกซิ เ จนละลายสามารถทํ า การวิ เ คราะห ไ ด ห ลายวิ ธี เช น วั ด โดยใช
เครื่องมือที่เรียกวา ดีโอมิเตอร (DO meter) หรือ ออกซิเจนมิเตอร (oxygen meter) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (หนวย mg/L) ไดโดยตรง หรือจะใช
วิธีทางเคมี เชน วิธีเอไซดโมดิฟเคชัน ของไอโอโดเมตริค (azide modification of iodometric
method) ซึ่งเหมาะสําหรับใชวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนในน้ําที่สกปรก เชน น้ําทิ้ง น้ําใน
แมน้ํา ลําคลอง เปนตน
วิธีเอไซดโมดิฟเคชันของไอโอโดเมตริกอาศัยปฏิกิริยาเคมีจากการเติมสารเคมี
ประเภทแมงกานีสซัลเฟต และอัลคาไลดไอโอไดดเอไซด จับแกสออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
รวมตั ว เป น ตะกอน แมงกานี ส ไฮดรอกไซด ใ นสภาวะด า งเมื่ อ เติ ม กรดซั ล ฟู ริ ก ตะกอน
แมงกานีสไฮดรอกไซดจะละลาย และเกิดสารละลายสีเหลืองของไอโอดีน ไทเทรตหาปริมาณ
ไอโอดีนที่เกิดขึ้นจะสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ดังแสดงในสมการเคมีตอไปนี้
1. ขั้นตอนการคงสภาพของออกซิเจน
MnSO4 + NaOH + O2 ⎯⎯→ Mn(OH)2
แมงกานีสซัลเฟต

ดาง

ออกซิเจน

แมงกานีสไฮดรอกไซด (ตะกอนสีน้ําตาล)

2. ขั้นตอน ละลายตะกอน
Mn(OH)2 + H2SO4 +
กรด

3. ขั้นตอน การไทเทรต
I2 + Na2S2O3
โซเดียมไธโอซัลเฟต

I-

⎯⎯→

ไอโอไดด

I2
ไอโอดีน (สารละลายสีเหลือง)

Iไอโอไดด

+ S4O62-

+ Na+

เตรตระไธโอเนต

สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเขมขน 0.025 N ทําหนาที่เปนไทแทรนต ทํา
ปฏิกิริยาเคมี เปลี่ยน ไอโอดีน เปน ไอโอไดด สารละลายสีเหลืองจางลง เติมน้ําแปงเปน
อินดิเคเตอรรวมตัวกับไอโอดีน ใหสารละลายสีน้ําเงิน เมื่อถึงจุดยุติ สีน้ําเงินจะเปลี่ยนเปน
สารละลายใสไมมีสี อานปริมาตรสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใชหนวย mL และสามารถ
หาคาปริมาณออกซิเจนละลาย จากสูตร
ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/L) = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (mL)

เครื่องมือและอุปกรณ
1.
2.
3.
4.

ขวดบีโอดี ขนาด 300 mL
ขวดวัดปริมาตร (Volummetric flask) ขนาด 200 mL
บิวเรตต (burette)
ขวดรูปชมพู ขนาด 500 mL

สารเคมี
1. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (manganese Sulfate Solution) 2 M
2. สารละลายอัลคาไลด ไอโอไดด เอไซด (alkali-iodide-azide solution)
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 500 g และโซเดียมไอโอไดด (NaI)
135 g ในน้ํากลั่นแลวทําใหเจือจางเปน 1 L และเติมโซเดียมเอไซด (NaN3) 10 g
3. กรดซัลฟูริคเขมขน (conc. H2SO4)
4. น้ําแปง (starch solution)
5. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3. 5H2O) 0.025 N
6. สารละลายมาตรฐานโปแทสเซียมไบไอโอเดต[KH(IO3)2] 0.025 N
7. สารละลายโปแทสเซียมฟลูออไรด (potassium fluoride solution, KF. 2H2O)
เขมขนรอยละ 40

คําถามกอนการทดลอง
1. ปริมาณออกซิเจนในน้ํา สามารถบอกคุณภาพของน้ําไดอยางไร
2. มีวิธกี ารใดบางในการหาปริมาณออกซิเจนในน้ํา
3. วิธีเอไซดโมดิฟเคชันของไอโอโดเมตริก มีหลักการอยางไร

วิธีทําการทดลอง
การหาคาออกซิเจนละลายจากน้ําตัวอยาง ซึ่งเก็บไวในขวดบีโอดีขนาด 300 cm3 ทํา
ไดดังตอไปนี้
1. เติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต 1 mL และอัลคาไลดไอโอไดดเอไซด 1 mL ลง
ในขวดบีโอดีที่ใสน้ําตัวอยางโดยใหปลายปเปตตอยูเหนือผิวน้ําตัวอยางเล็กนอย ปดจุกขวด
ระวังอยาใหมีฟองอากาศ ผสมใหเขากันโดยคว่ําขวดขึ้นลง 15 ครั้ง
2. ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนจนไดปริมาณน้ําใส ½ ของขวด
3. เติมกรดซัลฟูริคเขมขน 1 mL ปดจุกขวดกอนตะกอน (oxidize floc) จะลนออก
จากปากขวดเขยากลับไปกลับมาประมาณ 15 ครั้ง
4. ถาใชขวดบีโอดีที่มีความจุ 300 mL ตวงตัวอยางจากขวดในขอ 3 ปริมาตร 201
mL เพื่อนําไปไทเทรต (ปริมาตรนี้มีคาเทากับปริมาตรน้ําตัวอยางเริ่มตน 200 mL) เนื่องจากมี
การสูญเสียน้ําตัวอยางจากขวดบีโอดีโดยการแทนที่ของสารละลายเคมีที่เติมลงไปทั้งสิ้น 2 mL
ดังนั้นปริมาตรตัวอยางซึ่งใชในการไทเทรตจึงควรเทากับ 200 x 300 = 201 mL
300 - 2

5. ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมโธโอซัลเฟต 0.025 นอรมัล จนกระทั่ง
สารละลายมีสีเหลืองออน เติมน้ําแปง 1 mL จะไดสารละลายสีน้ําเงินเขม ไทเทรตตอไป
จนกระทั่งสีน้ําเงินหายไป อานปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใชสําหรับการ
ไทเทรตตัวอยาง 201 mL
6. คํานวณหาปริมาณออกซิเจนในน้ําตัวอยาง โดยสารละลายมาตรฐานโซเดียม
ไธโอซัลเฟต 1 mL มีคาเทากับ ออกซิเจนละลาย 1 mg/L (หรือ ppm)

คําถามหลังการทดลอง
1. หลังจากเติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต 1 mL และอัลคาไลดไอโอไดดเอไซด
จะไดตะกอนสีอะไร
2. ขณะเติมกรดซัลฟูริคเขมขน ทําไมตองระวังไมใหตะกอนฟุงขึ้นมาที่ปากขวด
3. จุดยุติในการไทเทรตสังเกตจากอะไร

4. น้ําแปงทําหนาที่อะไร
5. สารละลายไอโอดีนทําหนาที่อะไร

เอกสารอางอิง
กรรณิการ สิริสิงห (2544). เคมีของน้ํา น้ําโสโครกและการวิเคราะห(พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
ประยูรวงศ.
Clesceri, L. S., Greenberg, A. E. & Eaton, A. D. (1998). Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater(20th ed.). Maryland: American Publish
Health.

