การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

บทที่ 8
สภาพดาง(Alkalinity)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8.1 บทนํา
สภาพดางของสารละลายใด ๆ คือ ความสามารถของสารละลายนั้นในการรับโปรตอน สภาพ
ดางของน้ํามักจะเกิดจากเกลือของกรดออน เชน คารบอเนต บอเรต ฟอสเฟตและซิลิเกต เปนตน
นอกจากนี้ยังมีเกลือของกรดอินทรียบางชนิด เชน กรดฮิวมิค เปนตน แตโดยทั่วไปสภาพดางของน้ํา
มักจะเกิดจากไบคารบอเนตซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาในดิน ดังสมการ
CO2 + H2O + CaCO3

Ca(HCO3)2

เบสแกและเบสออน เชน ไฮดรอกไซด และคารบอเนต ซึ่งอาจจะมีปริมาณสูงในแหลงน้ําบาง
แหลง เนื่องจากการมีสาหรายในน้ํามาก ทําใหสาหรายนําเอาคารบอนไดออกไซดมาปรุงอาหารมากและ
ทําใหน้ําในบริเวณนั้นมีคาความเปนกรดและดางเพิ่มสูงขึ้นจนถึง 9 – 10 ได
สภาพดางของน้ําธรรมชาติหรือน้ําที่ผานการบําบัดแลวเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นจาก
องคประกอบของสารละลายไบคารบอเนต คารบอเนตและไฮดรอกไซด ดังนั้นสภาพดางของน้ําจึงมี
ความสําคัญในแงของการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชกิจกรรมตางๆ เชน การทําน้ําประปา น้ําในกระบวณ
การอุตสาหกรรม เปนตน
น้ําทิ้งที่มีสภาพดาง คํานวณเปน มก./ลิตร แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) จะมีพีเอชสูงกวา 4
การเก็บตัวอยางควรใชขวดโพลีเอทิลีน หรือขวดแกวไพเร็กซในการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อกันการกัดกรอน
และควรทําการวิเคราะหโดยทันทีหรือยางชาภายใน 1 วัน โดยเก็บไวในตูเย็นที่ 4 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ตัวอยางน้ําที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหไดแนะนําไวในตารางถัดไป
8.2 การวิเคราะหหาสภาพดาง
การหาสภาพดางทําไดโดยวิธีการติเตรตตัวอยางน้ํากับกรดแรที่แตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน (H+)
สูง เชน กรดเกลือ กรดกํามะถัน เปนตน
การวิเคราะหหาสภาพดางของน้ํา นิยมใชอยู 2 วิธี คือ
1. วิธีอินดิเคเตอร (Indicator Method) เปนการหาสภาพดางโดยการรติเตรตตัวอยางน้ํากับ
กรด เมื่อถึงจุดสมมูล (equivalent point) จะสังเกตไดจากสีของอินดิเคเตอรที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
แสดงวาความเปนดางในน้ํานั้นทําปฏิกิริยาไดหมดพอดีกับกรดที่ใชติเตรต วิธีนี้เหมาะสําหรับน้ําทิ้งที่ไมมี
สีและความขุนไปรบกวนสีของอินดิเคเตอรในการไทเทรต
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2. วิธีโพเทนซิออเมตริก (Potentiometric Method) มีลักษณะเชนเดียวกับวิธีการใชอินดิเค
เตอร แตใชการวัดคาความเปนกรดและดางของน้ําเปนตัวบอกจุดยุติ วิธีนี้เหมาะสําหรับน้ําทิ้งที่มีสีและ
ความขุนมากจนไมสามารถจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรได
ตารางที่ 8.1 แสดงพีเอชของจุดยุติสําหรับการหาสภาพดางของตัวอยางน้ํา
สภาพดาง
(มก./ลิตร CaCO3)
30
150
500
มีหรือสงสัยวาจะมีซิลิเกต ฟอสเฟต
การวิเคราะหแบบอัตโนมัติ
น้ําทิ้งอุตสาหกรรมหรือน้ําทิ้งจากระบบที่ซับซอน

พีเอชของสารละลายที่จุดยุติ
สภาพดางรวม สภาพดางฟนอลฟธาลีน
4.9
8.3
4.6
8.3
4.3
8.3
4.5
8.3
4.5
8.3
4.5
8.3

8.3 การวิเคราะหหาสภาพดางโดยวิธีใชอินดิเคเตอร
ก. สารละลายมาตรฐาน Na2CO3 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
วิธีการเตรียม
เตรียมไดโดยการอบ Na2CO3 ที่ 260 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็น แลวชั่งมา
1.060 กรัม ละลายในน้ํา 1000 มิลลิลิตร
การคํานวณความเขมขน
Molarity ของ Na2CO3 = น้ําหนักที่ชั่ง(กรัม)/[มวลโมเลกุล(กรัมตอโมล) x ปริมาตรของ
สารละลาย(ลิตร)]
มวลโมเลกุลของ Na2CO3 = 106 กรัมตอโมล
Normality ของ Na2CO3 = 2 x Molarity
ข. สารละลายมาตรฐาน กรดซัลฟวริก เขมขน 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
วิธีการเตรียม
ก) เตรียมสารละลายกรดซัลฟวริก 1 นอรมัล หรือ 0.5 โมลตอลิตร(โมลาร) จากกรดซัลฟวริก
เขมขน (98%, 1.84 kg/L) ซึ่งมีความเขมขนเทากับ 36 นอรมัลหรือ 18 โมลาร โดยปเปตกรดเขมขนมา
28.3 mL ละลายในน้ําแลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร
ข) ปเปตสารละลายในขอ ก)มา 10 mL ละลายในน้ําแลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร สารละลาย
นี้จะมี กรดซัลฟวริก เขมขนประมาณ 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N
การปรับเทียบมาตรฐาน
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-ปเปต (0.01 โมล/ลิตร) Na2CO3 จํานวน 20 mL เติมน้ํากลั่นที่ปราศจากคารบอนไดออกไซดลง
ไป 80 mL หยด Methyl Orange ลงไป 2 - 3 หยด ติเตรต ดวยสารละลายมาตรฐาน กรดซัลฟวริก
เขมขน 0.01 โมล/ลิตร หรือ 0.02 N จนไดจุดยุติซึ่งสีของอินดิเคเตอรจะเปลี่ยนจากเหลืองเปนสีสม)
การคํานวณความเขมขน
Normality H2SO4 = (ml Na2CO3)(Normality of Na2CO3)/(mL H2SO4)
Normality ของ H2SO4 = 2 x Molarity
ค. การวิเคราะหหาสภาพดางในตัวอยางน้ํา
เลือกใชปริมาณน้ําตัวอยางที่เหมาะสม(ดูตารางที่ 8.2) เพื่อที่จะใชสารละลายมาตรฐานกรด
ซัลฟวริกไมเกิน 25 มิลลิลิตร ในการติเตรต โดยทั่วไปจะใช 50 มิลลิลิตรหรือ 100 มิลลิลิตร และควร
ไลคลอรีนอิสระที่อาจจะมีอยูในตัวอยางน้ํา โดยหยดสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.1 โมล/ลิตร ลง
ไป 1 หยด (0.05 มิลลิลิตร)
ตารางที่ 8.2 การเลือกปริมาณตัวอยางน้ําทิ้งที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหสภาพดาง
สภาพดางของตัวอยางน้ํา
(มก./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

โมล/ลิตร ของ
กรดซัลฟวริก
0.0100
0.0100
0.0250
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500

ปริมาณตัวอยางน้ําที่ใช
(มิลลิลิตร)
100
50
100
10
100
50
25

ก) ปเปตหรือตวงตัวอยางน้ํามา 100 มิลลิลิตร (หรือปริมาตรที่เหมาะสมแลวทําใหเจือจางดวย
น้ํากลั่นที่ปราศจากคารบอนไดออกไซดจนไดบริมาตร 100 มิลลิลิตร) ใสลงในขวดเออรเลนเม
เยอรและเติมน้ํากลั่นที่ปราศจากคารบอนไดออกไซด 100 มิลลิลิตร ใสลงในขวดเออรเลนเม
เยอรอีกใบหนึ่ง
ข) หยดฟนอลฟธาลีอินดิเคเตอรลงไปขวดละ 3 หยด ถาตัวอยางน้ํามีสีชมพู ติเตรตดวย กรด
ซัลฟวริก 0.02 N จนกระทั่งสีชมพูหายไป (คาที่อานได = P1)
ค) หยดเมทิลออเรนจอินดิเคเตอร 3 หยดลงในแตละขวด ถาตัวอยางมีสีเหลืองเรื่อ ๆ ติเตรต
ตอไปดวยกรดซัลฟวริก 0.02 N กระทั่งสังเกตเห็นสีเริ่มเปลี่ยนเปนสีสม โดยเทียบสีกับสีในขวด
ที่มีน้ํากลั่น แสดงวาถึงจุดยุติแลว
จดปริมาตรกรดซัลฟวริก 0.02 N ทั้งหมดที่ใช(รวมปริมาตรกรดที่ใชตั้งแตเริ่มติเตรตซึ่งใชฟ
นอลฟธาลีนเปนอินดิเคเตอร) (คาที่อานได = T1)
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ง) ทําการทดลองตั้งแตขอ ก) – ค) อีก 2 ครั้ง จะไดปริมาตรกรดเมื่อใชฟนอลฟธาลีน คือ P1
P2 และ P3 (หาคาเฉลี่ยจะได P) และเมื่อใชเมทิลออเรนจ คือ T1 T2 และ T3 (หาคาเฉลี่ยจะ
ได T)
ง. การคํานวณ
สภาพดางทั้งหมด (มก./ลิตร CaCO3) = [mL H2SO4ที่ใชทั้งหมด(T)][Normality of H2SO4 ] x 50,000
มิลลิลิตร ของตัวอยางน้ํา
สภาพดางฟนอลฟธาลีน(มก./ลิตร CaCO3) = [mL H2SO4ที่ใช(P)][Normality of H2SO4 ] x 50,000
มิลลิลิตร ของตัวอยางน้ํา
ให

P = มิลลิลิตรของกรดซัลฟวริกที่ใชในการติเตรตเมื่อใชฟนอลฟธาลีนเปนอินดิเคเตอร
T = มิลลิลิตรของกรดซัลฟวริกที่ใชในการติเตรตทั้งหมด(เมทิลออเรนจเปนอินดิเคเตอร)

8.4 ความสัมพันธของสภาพดาง
ในกรณีที่สภาพดางของน้ําเกิดจากไบคารบอเนต คารบอเนตและไฮดรอกไซด และสมมติวา ใน
ตัวอยางน้ําไมมีกรดออนทั้งในรูปของกรดอินทรียและกรดอนินทรีย เชน Silicic acid Phosphoric acid
และ boric acid และอยูบนพื้นฐานที่วา ไฮดรอกไซดและไบคารบอเนตจะไมอยูรวมกัน ทําใหเรา
สามารถสรุปไดดังนี้
1. ถา P = T,

สภาพดางไฮดรอกไซด = P x (Normality of H2SO4 ) x 50,000
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางคารบอเนต
=0
สภาพดางไบคารบอเนต =0

2. ถา P > T/2,

= (2P-T)(Normality of H2SO4)(50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางคารบอเนต
= 2 (T-P)(Normality of H2SO4(50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางไบคารบอเนต =0

3. ถา P = T/2,

สภาพดางคารบอเนต

สภาพดางไฮดรอกไซด
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= 2P (Normality of H2SO4 ) (50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
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สภาพดางไบคารบอเนต = 0
สภาพดางไบคารบอเนต = 0
4. ถา P < T/2,

5. ถา P = 0,

สภาพดางคารบอเนต

= 2P (Normality of H2SO4 ) (50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางไบคารบอเนต = (T-2P)(Normality of H2SO4)(50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางไฮดรอกไซด =0
สภาพดางไบคารบอเนต = T(Normality of H2SO4 )(50,000)
มิลลิลิตรของตัวอยางน้ํา
สภาพดางคารบอเนต
=0
สภาพดางไฮดรอกไซด =0
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