การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

บทที่ 7
สภาพกรด (Acidity)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7.1 บทนํา
สภาพกรดของสารละลายใด ๆ คือ ความสามารถของสารละลายนั้นในการแตกตัวใหโปรตอน ซึ่ง
รวมทั้งกรดออน เชน กรดคารบอนิก กรดแทนนิก เปนตน นอกจากนี้ยังเกิดจากสารละลายเกลือที่แตกตัว
ในน้ํา เชน เกลือเหล็ก (II) ซัลเฟต หรืออะลูมิเนียมซัลเฟต เปนตน
สภาพกรดจะขึ้นอยูกับจุดยุติที่ตองการหรือที่กําหนดซึ่งมักจะใชเครื่องวัดพีเอชหรืออินดิเคเตอร
เปนตัวบอกจุดยุติ ในการประมาณคาของสภาพกรดในเบื้องตนโดยทั่วไปมักจะใชการเปลี่ยนสีของ
สารละลายอินดิเคเตอรเปนเกณฑ อยางไรก็ตามในการหาสภาพกรดจะสามารถใชเครื่องวัดพีเอช(pH
Meter) หรือ Potentiometer เปนตัวบอกจุดยุติก็ได
สําหรับจุดยุติที่ดีที่สุดคือจุดยุติที่เปนจุดสมมูลพอดีในการสะเทินกรดในน้ํานี้จะขึ้นอยูกับชนิดของ
ตัวอยาง Inflection Point และการนําผลการวิเคราะหสภาพกรดไปใช
คารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูในน้ําโดยปรกติแลวจะเปนองคประกอบของสภาพกรดที่สําคัญ
ในแหลงน้ําผิวดินที่ไมมีการปนเปอน ดังนั้นการเก็บตัวอยางและการดําเนินการหาสภาพกรดในตัวอยาง
น้ําประเภทนี้จึงตองกระทําอยางระมัดระวังที่สุดเพื่อลดการสูญเสียคารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูในน้ํา
ในตัวอยางที่มีเฉพาะคารบอนไดออกไซด ไบคารบอเนตและคารบอเนตเทานั้น การติเตรต
สารละลายหรือน้ําตัวอยางจนไดจุดยุติที่พีเอช 8.3 ที่ 25 องศาเซลเซียส จะเปนจุดที่สะเทินพอดี
(Stoichiometric Neutralization)ของกรดคารบอนิคไปเปนไบคารบอเนต เนื่องจากฟนอลฟธาลีนเปนอินดิ
เคเตอรที่เปลี่ยนสีจากไมมีสีเปนสีชมพูที่พีเอชประมาณ 8.3 ดังนั้นจึงใชเปนจุดยุติมาตรฐานและเปนอินดิ
เคเตอรมาตรฐานในการหาสภาพกรดทั้งหมด(Total acidity) ซึ่งรวมทั้งคารบอนไดออกไซดและกรดออน
เกือบทั้งหมด
นอกจากการใชฟนอลฟธาลีนแลวยังมีการใช Metacresol Purple เปนอินดิเคเตอรอีกดวย
เนื่องจาก Metacresol Purple จะเปลี่ยนสีที่ใกลกับพีเอช 8.3 เชนกันและยังเปนอินดิเคเตอรที่เห็นการ
เปลี่ยนสีอยางชัดเจนดวย
ในการวิเคราะหหาสภาพกรดจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. Methyl Orange Acidity เปนการหาสภาพกรดที่กําหนดจุดยุติที่พีเอช 3.7 ซึ่ง Methyl
Orange จะมีการเปลี่ยนสีที่พีเอชใกล 3.7 จึ่งเรียกชื่อตามอินดิเคเตอรที่ใช นอกจากนี้ยังมี
การใช Bromocresol Blue เปนอินดิเคเตอรเชนกัน
2. Phenolphthalein Acidity เปนการหาสภาพกรดที่กําหนดจุดยุติที่พีเอช 8.3
Phenolphthalein จะมีการเปลี่ยนสีที่พีเอชใกล 8.3
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สภาพกรดในกรณีที่เกิดจากคารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide acidity)โดยปรกติจะไมทําให
พีเอชของน้ําหรือสารละลายลดลงต่ํากวา 4 และสามารถวิเคราะหหาสภาพกรดไดโดยการใชฟนอลฟธา
ลีนเปนอินดิเคเตอร สวนสภาพกรดในกรณที่เกิดจากกรดแร(Mineral acidity)ชนิดที่เปนกรดแกโดยปรกติ
พีเอชของน้ําหรือสารละลายชนิดนี้จะมีพีเอชต่ํากวา 4 และสามารถวิเคราะหหาสภาพกรดไดโดยการใช
เมทิลออเรจนเปนอินดิเคเตอร ดังนั้นจะสังเกตุไดวาน้ําหรือสารละลายที่จะมีสภาพกรดจะตองเปนน้ําหรือ
สารละลายที่มีพีเอชต่ํากวา 8.2
7.2 สารแทรกสอด
ในตัวอยางน้ําจากการประกอบการอุตสาหกรรมหรือจากเหมืองแรมักจะพบวาน้ํามีสภาพกรด
เนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาพของกํามะถันได ดังสมการ
2S + 3O2 + 2H2O Bacteria 2H2SO4
FeS2 + 3.5O2 + H2O Bacteria FeSO4 + H2SO4
นอกจากนี้ยังมีเกลือของโลหะที่เกิดไฮโดรไลซีสได เชน เหล็ก อลูมิเนียมหรือแมงกานีส เปนตน ที่
จะทําใหเกิดสภาพกรดแรออกมาดวย ดังสมการ
FeCl3 + 3H2O
Fe(OH)3 + 3HCl
ในการวิเคราะหหาสภาพกรดจะตองทําการออกซิไดซดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดกอนเพื่อให
แนใจวาโลหะเหลานี้อยูในรูปออกซิไดซที่มีวาเลนซสูงทั้งนี้จะใหความรอนดวยเพื่อเพิ่มความเร็วหรือเพื่อ
เรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสใหเร็วมากขึ้น ถาไมทําเชนนี้จะทําใหการหาสภาพกรดจะมีคาแตกตางกันอยาง
มากขึ้นกับสภาพการไฮโดรไลซีสของอิออนโลหะวาจะอยูในสภาพใด
ถาในน้ําตัวอยางมีคารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือแอมโมเนีย ก็อาจจะทําใหเกิด
ปญหาบางในการวิเคราะหหาสภาพกรด เนื่องจากกาซเหลานี้อาจจะสูญหายระหวางขั้นตอนการเก็บ
ตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางหรือในขั้นตอนการวิเคราะหก็ไดซึ่งจะกอใหเกิดขอผิดพลาดในทางลบ
ตอการวิเคราะห อยางไรก็ตามปญหานี้สามารถแกไขไดบางโดยการหาสภาพกรดในทันทีที่เก็บตัวอยาง
ปดฝาขวดตัวอยางใหแนน หลีกเลี่ยงการเขยาอยางรุนแรง ระวังปองกันมิใหตัวอยางน้ําถูกอากาศมาก
เกินไป และอยาใหตัวอยางน้ําที่เก็บมามีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิขณะเก็บตัวอยาง
ในการติเตรตตัวอยางเพื่อหาสภาพกรดโดยใช Potentiometer ถาในตัวอยางมีสารฟอก ไขมัน
น้ํามัน ของแข็งแขวน ตะกอนหรือของเสียอื่นๆ สารเหลานี้อาจจะมาเกาะหรือเคลือบบน Glass Electrode
ไดซึ่งจะทําใหการตอบสนองของอิเลคโทรดชาลง ระวังอยากําจัดสารแทรกสอดเหลานี้ในตัวอยางน้ํา
ขางตนเพราะสารเหลานี้อาจจะเปนตัวที่มีคาสภาพกรดดวย วิธีการแกไขสามารถกระทําไดโดยการหยุด
การติเตรตเปนระยะๆสักพักแลวคอยติเตรตตอไป เพื่อใหอิเลคโทรดเขาสูสภาวะสมดุลหรืออาจจะหยุดทํา
ความสะอาดอิเลคโทรดกอนก็ได
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ในตัวอยางที่มีอิออนที่สามารถออกซิไดซหรือไฮโดรไลซได เชน เหล็ก(II) หรือ เหล็ก(III)
อลูมิเนียมอิออน หรือแมงกานีสอิออน เปนตน ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองอาจจะเกิดไดชามากจนอาจจะทํา
ใหเกิดการเลื่อนของจุดยุติ(Drifting End Point) ได
ถาในตัวอยางน้ําที่ตองการหาสภาพกรดมีคลอรีนอยู คลอรีนนี้อาจจะไปฟอกสีของอินดิเคเตอรได
ซึ่งคลอรีนสามารถถูกําจัดไดโดยการเติมสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเขมขน 0.1 M ลงไปใน
ตัวอยางน้ําประมาณ 1 - 2 หยด
7.3 การเก็บตัวอยางน้ํา
ในการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหหาสภาพกรด อาจจะเก็บในขวดพีอีหรือแกวบอโรซิลิเกตก็ได
แลวเก็บไวในที่มีอุณหภูมิต่ําที่ 4 องศาเซลเซียสโดยใหใสตัวอยางจนเต็มขวดและปดฝาใหแนนและควรจะ
วิเคราะหภายใน 24 ชั่วโมง ถาสงสัยวาจะมีเชื้อจุลินทรียหรือสารที่อาจจะกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ควรจะ
วิเคราะหภายใน 6 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ทําใหสภาพกรดเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากในกระบวณการทางชีววิทยาหรือจุลชีววิทยาอาจจะทําใหเกิดการสูญเสียหรือไดรับเพิ่มขึ้นซึ่ง
กาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซอื่นๆขณะถูกกับอากาศหรือเก็บในตูทําความเย็น ในกรณีที่มีความจําเปน
หรือมีปญหามากๆก็สามารถเก็บรักษาสภาพตัวอยางไวไดนานที่สุดไมเกิน 14 วัน ตามที่กําหนดไวโดย
US EPA (United States Environmental Protection Agency)
7.4 หลักการวิเคราะหสภาพกรด
การวิเคราะหหาสภาพกรด จะทําการติเตรตตัวอยางน้ําดวยสารละลายมาตรฐานอัลคาไลน
จนถึงจุดยุติ 2 จุด คือ จุดยุติที่พีเอช 3.7 และ 8.2 จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้
CO2(aq) + OH-(aq) Æ HCO3-(aq)
H+(aq) + OH-(aq) Æ H2O(l)
ในการวิเคราะหหาสภาพกรด ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆดังนี้
1. ใชปริมาณตัวอยางน้ําที่เหมาะสม
2. ใชความเขมขนของสารละลายมาตรฐานอัลคาไลนที่เหมาะสม เพื่อใหปริมาตรในการติเตรต
มากกวา 20 มิลลิลิตร แตไมเกิน 25 มิลลิลิตร จากบิวเรต 50 มิลลิลิตร ทั้งนี้เพื่อความ
แมนยําในการวิเคราะห
ใชปริมาณตัวอยางน้ําที่นอยที่สุดตามขอ (1) เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอรที่จุดยุติได
ชัดเจนและมีความแมนยําดีตามขอ(2)
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ในกรณีที่น้ําตัวอยางมีสภาพกรด นอยกวา 1000 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอลิตร ใหใช
ปริมาตรน้ําตัวอยางมีปริมาณสภาพกรดไมเกิน 50 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนต ติเตรตกับสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.02 นอรมัล เนื่องจากสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอก
ไซด ความเขมขน 0.02 นอรมัล จํานวน 1 มิลลิลิตรจะทําปฏิกิริยาพอดีกับสภาพกรดคิดเปน 2 มิลลิกรัม
แคลเซียมคารบอเนต ดังนั้นถาตัวอยางน้ํามีสภาพกรด 50 มิลลิกรัม ก็จะใชสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.02 นอรมัล จํานวน 25 มิลลิลิตร ในการติเตรตซึ่งเปนปริมาตรที่กําลัง
พอดี
ในกรณีที่น้ําตัวอยางมีสภาพกรด มากกวา 1000 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอลิตร ใหใช
ปริมาตรน้ําตัวอยางมีปริมาณสภาพกรดไมเกิน 250 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนต ติเตรตกับสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมัล เนื่องจากสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอก
ไซด ความเขมขน 0.1 นอรมัล จํานวน 1 มิลลิลิตรจะทําปฏิกิริยาพอดีกับสภาพกรดคิดเปน 10 มิลลิกรัม
แคลเซียมคารบอเนต ดังนั้นถาตัวอยางน้ํามีสภาพกรด 250 มิลลิกรัม ก็จะใชสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมัล จํานวน 25 มิลลิลิตร ในการติเตรตซึ่งเปนปริมาตรที่กําลัง
พอดี
ตารางที่ 7.1 การเลือกปริมาณตัวอยางน้ําทิ้งที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหสภาพกรด
สภาพกรดของตัวอยางน้ํา
(มิลลิกรัม/ลิตร CaCO3)
0 - 500
400 - 1,000
500 - 1,250
1,000 - 2,500
1,000 - 2,500
2,000 - 5,000
4,000 - 10,000

นอรมัลของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด
0.0200
0.0200
0.0500
0.0500
0.1000
0.1000
0.1000

ปริมาณตัวอยางน้ําที่ใช
(มิลลิลิตร)
100
50
100
10
100
50
25

7.5 การวิเคราะหหาสภาพกรดโดยวิธีอินดิเคเตอรอยางยอๆ
การวิเคราะหหาสภาพกรดตองใชน้ํากลั่นที่ปราศจากคารบอนไดออกไซดซึ่งทําไดโดยการตมน้ํา
กลั่นใหเดือดประมาณ 15 นาที แลวทําใหเย็นเทาอุณหภูมิหองอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันการละลายของ
กาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศลงไปในน้ําในระหวางที่กําลังทําใหน้ําเย็นลงใหปดภาชนะที่บรรจุ
น้ํากลั่นที่ตมแลวดวยจุกที่มีหลอดบรรจุสารดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เชน โซดาไลม แอสคาไรทคา
รอกไซท หรือสารอื่นๆ เปนตน โดยใชสารละลายมาตรฐานฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 0.05 นอร
มัล และสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมัล ซึ่งปรับเทียบมาตรฐานโดยการติเตรตกับ
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 0.05 นอรมัล 40 มิลลิลิตร จนสารละลายมีพีเอช
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เทากับ 8.7 หรือใชฟนอลฟธาลีนเปนอินดิเคเตอรก็ได นอกจากนี้ยังตองใชสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต
0.1 โมล/ลิตร ดวย
การวิเคราะหเริ่มโดยการเลือกใชปริมาณตัวอยางน้ําที่เหมาะสม เพื่อที่จะใชสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดไมเกิน 25 มิลลิลิตร ในการไทเทรตโดยทั่วไป จะใชตัวอยางน้ํา 50
มิลลิลิตร หรือ 100 มิลลิลิตร ไลคลอรีนอิสระที่อาจจะมีอยูในตัวอยางน้ํา โดยหยดสารละลายโซเดียมไท
โอซัลเฟต 0.1 โมล/ลิตร ลงไป 1 หยด (0.05 มิลลิลิตร) หยดอินดิเคเตอร 3 หยด และไทเทรตดวย
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.0200 โมล/ลิตร จนกระทั่งถึงจุดสมมูล (จะมีสีชมพูออนเมื่อ
ใชฟนอลฟธาลีนเปนอินดิเคเตอร และสีสมเมื่อใชเมทิลออเรนจเปนอินดิเคเตอร
7.6 การคํานวณ
สภาพกรด (มก./ลิตร CaCO3)

= มิลลิลิตร ของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใช x 1,000
มิลลิลิตร ของตัวอยางน้ํา

7-5

