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บทที่ 11
การวิเคราะหซัลไฟดในน้ํา
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บทนํา
โดยปรกติจะพบสารประกอบซัลไฟด(Sulfides)ในน้ําใตดินโดยเฉพาะอยางยิ่งในน้ําพุรอนซึ่งจะ
สามารถไดกลิ่นเมื่อไปยืนอยูในบริเวณบอน้ําพุรอนในที่ตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถพบสารประกอบซัลไฟดใน
น้ําเสียซึ่งมาจากแหลงที่มาอยางนอย 3 ประการ คือ
1) การยอยสลายของสารอินทรีย
2) ขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
3) ปฏิกิริยารีดักชั่นของซัลเฟตโดยจุลชีพ
ซัลไฟดในน้ําเสียสวนมากจะมาจากปฏิกิริยารีดักชั่นของซัลเฟตโดยจุลชีพในน้ําเสีย ในสภาพที่น้ําเสีย
มีคาพีเอชเปนกรด กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide) จะหนีออกมาจากน้ําเสียทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
รบกวนเหมือนกาซไขเนาจึงเรียกกาซนี้วากาซไขเนา ปริมาณหรือความเขมขนต่ําสุดในน้ําที่คนเราสามารถจะ
ไดกลิ่นกาซไฮโดรเจนซัลไฟดระเหยออกมา อยูระหวาง 0.025 - 0.25 ไมโครกรัมตอลิตรโดยที่ปริมาณความ
เขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในบรรยากาศที่ต่ํามากถึง 0.3 สวนในลาสวน ก็สามารถรับรูไดวาเปนกลิ่น
ของกาซนี้ ในทางการกอสรางไฮโดรเจนซัลไฟดอาจจะกอใหเกิดปญหาไดเนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟดอาจจะ
ถูกออกซิไดซไดในทางชีววิทยาไปเปนกรดซัลฟวริกไดถาอยูภายใตสภาวะที่เหมาะสมทําใหเกิดการกัดกรอน
ตอคอนกรีตที่อยูในน้ําได
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเปนสารที่เปนพิษมากโดยขึ้นอยูกับปริมาณและระยะเวลาที่ไดรับซึ่งอาจจะถึง
ขั้นทําใหเสียชีวิตไดถาไดรับในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น เชน ถาอยูในบรรยากาศที่มีปริมาณความ
เขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด มากกวา 200 - 600 สวนในลานสวน ก็อาจจะทําใหเสียชีวิตได เนื่องจากเมื่อ
หายใจเอากาซไฮโดรเจนซัลไฟดเขาไปในระบบหายใจ (Respiratory System) กาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ถูกดูด
ซึมเขาสูกระแสโลหิตจะจับตัวกับเมทีโมโกลบิน (Methaemoglobin) เกิดสารสีเขียวของซัลฟเมทีโมโกลบิน
(Sulphmethaemoglobin) ทําใหฮีโมโกลบิน(Haemoglobin) ในเลือดทําการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไมได
โดยทั่วไป ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดในน้ําสามารถใชเปนตัวบอกอยางคราวๆไดวาน้ําในแหลงน้ํานั้น
อยูในสภาวะที่มีออกซิเจนละลายอยูนอยมากและมีสภาพเปนกรดเพียงใด ซัลไฟดอิออนเปนอิออนที่สามารถ
เกิดเปนสารประกอบกับโลหะไดโดยตรงในน้ําไดงาย ตัวอยางเชน การเกิดปฏิกิริยาระหวางเหล็กและซัลไฟด
ไดเปนเฟอริกซัลไฟด (Iron(III) sulfide)ในน้ําเสีย ซึ่งสามารถพบไดบอยทั้งนี้เนื่องจากในน้ําจะมีปริมาณเหล็ก
อยูคอนขางสูง จึงเกิดเปนเฟอริกซัลไฟดในปริมาณสูงดวยและเนื่องจากเฟอริกซัลไฟดเปนตะกอนสีดํา ดังนั้น
เมื่อมีประมาณเฟอริกซัลไฟดในน้ําจํานวนมากพอจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหน้ําเสียมีสีดํา
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ประเภทของซัลไฟด
ปริมาณซัลไฟดที่วิเคราะหกันสวนมากในน้ําและในน้ําเสีย จะมี 3 ชนิด คือ

1. ซัลไฟดทั้งหมด (Total sulfides)
เปนการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมดโดยที่จะรวมเอาทั้งซัลไฟดสวนที่ละลาย
(Dissolved sulfides)ซึ่งไดแก ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulfide; H2S) ไฮโดรเจนซัลไฟดอิ
ออน (Hydrogen sulfide anion; HS ) และซัลไฟดอิออน (S=) รวมทั้งสารประกอบซัลไฟดของ
โลหะตางๆ(Acid-soluble metallic sulfides)ที่สามารถละลายไดในกรดซึ่งจะปะปนอยูกับสาร
แขวนลอยในน้ํา สารประกอบโลหะซัลไฟดที่ไมละลายในกรด คือ คอปเปอรซัลไฟด (Copper
sulfide; CuS) และซิลเวอรซัลไฟด (Silver sulfide; Ag2S)
ในสวนของซัลไฟดอิออน (S=) นั้นมีปริมาณนอยมากจนอาจจะสามารถตัดทิ้งไดไมตอง
=
นํามาพิจารณาก็ได ทั้งนี้เนื่องจากที่พีเอช 12 จะมีปริมาณของซัลไฟดอิออน (S ) นอยกวา 0.5%
ของซัลไฟดสวนที่ละลาย (Dissolved sulfides) และที่พีเอช 11 มีปริมาณของซัลไฟดอิออน (S=)
นอยกวา 0.05% ของซัลไฟดสวนที่ละลาย (Dissolved sulfides)

2. ซัลไฟดสวนที่ละลาย (Dissolved sulfides)
เปนปริมาณซัลไฟดที่ละลายอยูในสารละลายซึ่งเปนสวนที่เหลือจากการแยกเอาตะกอนและ
สารแขวนลอยออกจากน้ําตัวอยางไปแลวโดยวิธี Flocculation หรือวิธีCentrifugation หรือ
Settling สารประกอบซัลไฟดที่รวมกันเปนปริมาณซัลไฟดที่ละลาย ไดแก ไฮโดรเจนซัลไฟด
(H2S) ไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-) และซัลไฟดอิออน (S=) ซึ่งปริมาณของแตละชนิดจะขึ้นอยู
กับพีเอชของสารละลาย

3. ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว (Unionized hydrogen sulfides)
เปนปริมาณซัลไฟดในสารละลายซึ่งเปนสวนหนึ่งของปริมาณซัลไฟดที่ละลายได สามารถ
คํานวณหาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว (Unionized hydrogen sulfides)ไดจากความ
เขมขนของซัลไฟดสวนที่ละลาย (Dissolved sulfides) คาความเปนกรดดางของสารละลายหรือ
น้ําตัวอยาง และคาคงที่การแตกตัว (Ionization Constant)ของไฮโดรเจนซัลไฟด โดยมีขอสังเกต
ดังนี้
♦ ถาพีเอช(pH)ต่ําๆหรือสารละลายมีสภาพเปนกรดมาก ปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัวจะสูง นั่นคือซัลไฟดสวนที่ละลายสวนมากจะ
อยูในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด และมีซัลไฟดอิออนอยูในปริมาณที่นอยมากๆ
♦ ถาพีเอช(pH)ของสารละลายเปนกลาง ในสารละลายจะมีปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)ใกลเคียงกับปริมาณของไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS
) และมีซัลไฟดอิออน(S=)อยูในปริมาณที่นอยมากๆ

11 - 2

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

3

♦ ถาพีเอช (pH)ของสารละลาย เทากับ pK1 (Logalithm of the First Ionization
Constant) ในสารละลายจะมีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)เทากับปริมาณ
ของไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS ) และมีซัลไฟดอิออน(S=)อยูในปริมาณที่
นอยมากๆ
♦ ถาพีเอช(pH)ของสารละลายเปนเบส ในสารละลายจะมีปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)นอยกวาปริมาณของไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-)
และมีซัลไฟดอิออน(S=)อยูในปริมาณที่นอยมาก
♦ ถาพีเอช(pH)ของสารละลายเปนเบสมาก ในสารละลายจะมีปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)นอยมากแตจะมีปริมาณของไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน
(HS )อยูมากและมีซัลไฟดอิออน(S=)อยูในปริมาณที่นอย นั่นคือจะมี
ไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-)เปนสวนใหญ โดยแทบจะไมมี
ไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)อยูเลย

การเก็บตัวอยาง (Sampling and Sample Preservation)
การเก็บตัวอยางน้ําจะตองใชความระมัดระวังมากทั้งนี้เพื่อใหไดตัวอยางน้ําที่เปนตัวแทนของน้ําใน
แหลงน้ําที่ตองการทราบปริมาณซัลไฟด โดยจะตองเก็บตัวอยางโดยใหสัมผัสและมีอากาศอยูในตัวอยางนอย
ที่สุด เนื่องจากออกซิเจนในอากาศสามารถจะทําลายซัลไฟดไดโดยการออกซิไดซซัลไฟดใหเปนซัลเฟอร
และซัลเฟตในที่สุด ดวยเหตุนี้การวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดควรทําในทันทีหลังจากเก็บตัวอยาง แตถาไม
สามารถจะดําเนินการวิเคราะหตัวอยางไดในทันที่ จะตองเก็บรักษาตัวอยางน้ําเปนอยางดีเพื่อมิใหน้ําตัวอยาง
เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม
1) ในกรณีที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมด (Total Sulfides) การเก็บรักษาตัวอยาง
หลังจากเก็บตัวอยางแลวสามารถทําไดโดยกอนเก็บตัวอยางตองลางขวดเก็บตัวอยางใหสะอาด
แลวเติมสารละลายซิงคอะซีเตต (Zinc acetate) เขมขน 2 นอรมัล จํานวนประมาณ 4 หยด ตอ
ตัวอยาง 100 มิลลิลิตร แลวจึงคอยๆเติมตัวอยางลงไปในขวดเก็บตัวอยางจนเต็มพยายามอยาให
สัมผัสอากาศนานเกินไปหรือมีการเติมอากาศลงไปในตัวอยางน้ํา
2) ในกรณีที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย (Dissolved Sulfides) ควรจะตองทํา
การวิเคราะหในทันที แตถามีเหตุจําเปนที่ไมสามารถจะกระทําได จะตองทําการกําจัดเอาตะกอน
ในตัวอยางน้ําออกไปกอนอาจจะทําโดยการตกตะกอนดวยอลูมิเนียมคลอไรดแลวเอาเฉพาะน้ํา
ใสมาเติมซิงคอะซีเตต (Zinc acetate) เชนเดียวกับการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
3) ในกรณีที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัวดวย เนื่องจากเปนการ
คํานวณโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของตัวอยางน้ํา จึงไมมีการเก็บรักษาตัวอยางกอนการ
วิเคราะหแตอยางใดแตจะตองดําเนินการตรวจวัดความเปนกรดดาง (พีเอช)และสภาพนําไฟฟา
(Conductivity)ของสารละลายที่ 25 องศาเซลเซียส ในทันทีที่เก็บตัวอยาง
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การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) มีประโยชนมากในการตรวจสอบวาในตัวอยางน้ํา
มีสารประกอบซัลไฟดหรือไม ถาจากการตรวจสอบไมพบวามีซัลไฟดในตัวอยางก็จะไดไมตองเสียเวลาและ
คาใชจายในการวิเคราะหในทางปริมาณ โดยทั่วไปควรจะทําการวิเคราะหในเชิงคุณภาพกอนการทําการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative analysis)จะเปนการดีมากเนื่องจากเปนการทดสอบที่ไมยุงยากและไม
เสียเวลามากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิเคราะหน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารแทรกสอดที่อาจจะ
ทําใหการวิเคราะหผิดพลาดได
วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ที่ใชกันโดยทั่วไปมี 3 วิธี คือ

1. การทดสอบโดยการตกตะกอนดวยแอนติโมนี (Antimony Test)
เปนการวิเคราะหโดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาระหวางซัลไฟดและแอนติโมนี (III) ได
ตะกอนสีเหลืองของแอนติโมนีซัลไฟด (Sb2S3) ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหดังนี้
เติมสารละลายที่อิ่มตัวของโพแทสเซียมแอนติโมนีทารเทรท [Saturated Solution of
Potassium Antomony(III) Tartrate; K(SbO)C4H4O6.0.5H2O] จํานวน 0.5 มิลลิลิตร และกรด
ไฮโดรคลอริก เขมขน 6 นอรมัล จํานวน 0.5 มิลลิลิตร โดยมี Phenolphthalein Alkalinity ที่มาก
เกินพอ ในน้ําตัวอยางจํานวน 200 มิลลิลิตร ถามีซัลไฟดในน้ําจะเกิดตะกอนเหลืองของแอนติ
โมนีซัลไฟดที่ความเขมขนของซัลไฟดประมาณ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งปฏิกิริยาเกิดขึ้น แสดงไว
ในสมการ
Sb3+ + S= → Sb2S3 (s)
ถาเปรียบเทียบตะกอนแอนติโมนีซัลไฟดที่เกิดขึ้นในตัวอยางกับแอนติโมนีซัลไฟดที่ไดจาก
สารละลายซัลไฟดที่ทราบความเขมขนแลวก็จะสามารถประมาณการปริมาณของซัลไฟดใน
2+
ตัวอยางน้ําไดอยางคราวๆ สวนสารแทรกสอดที่อาจจะมีในตัวอยางน้ําคือ ตะกั่วอิออน (Pb )และ
=
ไดไทโอไนทอิออน (Dithionite ions; S2O4 ) โดยตะกั่วอิออนจะจับกับซัลไฟดเกิดเปนตะกั่ว
ซัลไฟดซึ่งการจับกันระหวางตะกั่วกับซัลไฟดเปนแบบที่แนนมากและยากแกการที่ซัลไฟดใน
สารประกอบตะกั่วซัลไฟดจะทําปฏิกิริยากับแอนติโมนี (III)ที่เติมลงไปในตัวอยางน้ําซึ่งจะทําให
เกิดความผิดพลาดในเชิงลบ สวนไดไทโอไนทอิออนก็อาจจะเกิดการสลายตัวในสารละลายที่
เปนกรดใหซัลไฟดไดดวยซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดในเชิงบวกได

2. การทดสอบโดยใชซัลไฟดอิเลคโทรด(Silver-Silver Sulfide Electrode Test)
เปนการวิเคราะหซัลไฟดโดยใช Silver-Silver Sulfide Electrode ซึ่งเปน Ion Selective
Electrode ประเภทหนึ่ง โดยที่คาความตางศักยไฟฟาของอิเลคโทรด (Electrode Potentials)จะ
เปลี่ยนแปลงตาม Activity ของซัลไฟดอิออนในน้ํา แตซัลไฟดที่จะสามารถวัดไดโดยวิธีนี้จะตอง
ทําใหอยูในรูปของอิออนกอน ถาปรับพีเอชของสารละลายใหคงที่และวัด Electrode Potential
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ของตัวอยางเทียบกับสารละลายมาตรฐานซัลไฟดก็จะสามารถทราบปริมาณของซัลไฟดใน
ตัวอยางน้ําได

3. การทดสอบโดยใชกระดาษชุบตะกั่วอะซีเตตหรือแผนเงิน
(Lead Acetate Paper and Silver Foil Test)
Lead Acetate Paper Test เปนการตรวจสอบกาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ระเหยออกมาจาก
ตัวอยางน้ําซึ่งกระทําโดยการทําใหตัวอยางน้ํามีสภาพเปนกรด ซัลไฟดในน้ําจะถูกเปลี่ยนไปเปน
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด ปฏิกิริยาระหวางกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและตะกั่วในกระดาษชุบตะกั่วอะ
ซีเตตจะเกิดขึ้นเมื่อกาซไฮโดรเจนซัลไฟดระเหยมาถูกกับกระดาษชุบตะกั่วอะซีเตตจะทําให
กระดาษเปนสีดําซึ่งเปนสีของตะกั่วซัลไฟด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงไวในสมการ
Pb(CH3COO)2 + H2S(g) → PbS(s) + 2CH3COOH
Silver Foil Test เปนการตรวจสอบกาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ระเหยออกมาโดยการทํา
ปฏิกิริยากับ Silver Foil ซึ่งเมื่อกาซไฮโดรเจนซัลไฟดถูกกับSilver Foil จะทําให Foil เปลี่ยนเปน
สีดําของเงินซัลไฟด ปฏิกิริยาระหวางเงิน (I) และ H2S(g)เกิดขึ้นดังสมการ
2Ag+ + H2S(g) → Ag2S(s) + 2H+

การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห (Sample Pretreatment)
เพื่อใหการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดเปนไปอยางถูกตอง จะตองทําการกําจัดสารรบกวนหรือสารแทรก
สอด (Interfering substances) ที่อาจจะมีในตัวอยางน้ํากอนการวิเคราะหตอไป เนื่องจากสารแทรกสอดนี้จําทํา
ใหคาที่ไดจากการวิเคราะหผิดไปจากความเปนจริงทั้งในการวิเคราะหโดยวิธีไอโอโดเมตริก และวิธีเทียบสีโดย
ใชเมทิลีนบลู อีกทั้งยังสามารถใชในการทําใหความเขมขนของซัลไฟดในตัวอยางเพิ่มขึ้นเพื่อจะไดดําเนินการ
วิเคราะหไดอยางดีและถูกตอง ทั้งในการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมด และการวิเคราะหปริมาณซัลไฟด
สวนที่ละลายในตัวอยางน้ํา

รีเอเจนท(Reagent)
1. แกสคารบอนไดออกไซด(หรือแกสไนโตรเจน)
2. สารละลายซิงคแอซีเตต (Zinc Acetate Solution)
เขมขน 2 นอรมัล (1 โมลตอลิตร)
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วิธีการเตรียม
ละลายซิงคแอซีเตตไดไฮเดรต [Zinc Acetate Dihydrate; Zn(C2H3O2)2.2H2O] หนัก 220
กรัม ในน้ํากลั่น แลวปรับสารละลายจนไดปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร
3. สารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด (Aluminium chloride solution)
เขมขน 6 นอรมัล (2 โมลตอลิตร)
วิธีการเตรียม
ละลายอะลูมิเนียมคลอไรดเฮกซาไฮเดรต (Aluminium Chloride Hexahydrate; AlCl3.6H2O)
หนัก 100 กรัม ดวยน้ํากลั่นปริมาตร 144 มิลลิลิตร
4. กรดซัลฟวริกเขมขน
5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide Solution)
เขมขน 6 โมลตอลิตร
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) หนัก 24 กรัม ในน้ํากลั่นแลวปรับปริมาตรใหเปน 100
มิลลิลิตร

ก. การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
มีวิธีการเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมดอยู 2 วิธี คือ การตกตะกอนซัลไฟด
ดวยซิงคอะซีเตต (Zinc acetate ) และการระเหยเปนไฮโดรเจนซัลไฟด โดยมีหลักการและวิธีการดําเนินการ
วิเคราะห ดังนี้

1. การตกตะกอนซัลไฟดดวยซิงคอะซีเตต (Zinc Sulfide Precipitation)
เปนการกําจัดสารแทรกสอดที่อยูในตัวอยางโดยการตกตะกอนซัลไฟดดวยซิงคอะซีเตต แลว
ทําการกรองน้ําใสทิ้งไป ตะกอนที่ไดนํามาทําปฏิกิริยากับไอโอดีนในสภาวะที่เปนกรด โดยมีวิธีการ
วิเคราะห ดังนี้
1) เติมสารละลายซิงคอะซีเตต เขมขน 2 นอรมัล จํานวน 0.5 มิลลิลิตร ลงในปฏิกิริยาขนาด 300
มิลลิลิตร (อาจจะใชสารละลายซิงคอะซีเตต มากกวา 0.5 มิลลิลิตร ถามีปริมาณซัลไฟดสูงใน
ตัวอยางและปริมาณซิงคอะซีเตตยังไมเพียงพอตอการตกตะกอนซัลไฟด หรืออาจจะใช
สารละลายซิงคอะซีเตต นอยกวานี้ก็ไดตามความเหมาะสม)
2) ใสตัวอยางลงไปในขวดปฏิกิริยาจนเต็มแลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 6
นอรมัล จํานวน 0.3 มิลลิลิตร หรือจนกระทั่งสารละลายในขวดปฏิกิริยามีพีเอชมากกวา 9
3) ปดจุกอยาใหมีฟองอากาศ ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน ประมาณ 30 นาที

4) กรองตะกอน ลางตะกอนดวยสารละลายเจือจางโซเดียมไฮดรอกไซด นําตะกอนใสกลับลง
ไปในขวดปฏิกิริยาแลวเติมน้ํากลั่น จํานวน 100 มิลลิลิตร

5) ทําการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดตามวิธีการวิเคราะหตอไป
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2. การระเหยเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide Generation)
เปนการกําจัดสารแทรกสอดที่อยูในตัวอยางโดยการเปลี่ยนรูปของซัลไฟดในตัวอยางน้ําให
เปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด แลวทําการเปาไลกาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่เกิดขึ้นโดยใชกาซที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟด เชน กาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซไนโตรเจน เปนตน และใช
สารละลายซิงคแอซีเตตในขวดจับกาซเปนตัวจับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดเปนซิงคซัลไฟดอยูในขวด
จับกาซ หลังจากนั้นใหซิงคซัลไฟดที่ไดทําปฏิกิริยากับไอโอดีนในสภาวะที่เปนกรด โดยมีวิธีการ
วิเคราะห ดังนี้
1) เตรียมขวดปฏิกิริยาแบบปากกวาง ขนาด 1 ลิตร ที่มีจุกเจาะสําหรับเสียบฟริตเทตกลาสดิฟฟว
เซอร (fritted glass diffuser) และหลอดนําแกสกับขวดเออรเลนเมเยอรขนาด 125 มิลลิลิตร
2 ใบ ซึ่งมีสารละลายซิงคแอซีเตตอยู 5 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นเปน 100 มิลลิลิตร ตอขวดทั้ง
สองนี้ติดกันเพื่อใหแกสผานไดตลอด กอนที่จะเอาตัวอยางน้ําใสขวดปฏิกิริยาใหผานแกส
คารบอนไดออกไซดลงในขวด เพื่อไลออกซิเจนออกไปจากขวดใหหมดเสียกอน
2) ตวงตัวอยางน้ํา 500 มิลลิลิตร ใสในขวดปฏิกิริยา ทําใหเปนกรดดวยกรดซัลฟวริกเขมขน 10
มิลลิลิตร ผานแกสคารบอนไดออกไซดลงในขวดปฏิกิริยานาน 1 ชั่วโมง
3) ทําการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดตามวิธีการวิเคราะหตอไป

ข.การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย
กอนการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย จะตองนําตัวอยางไปแยกเอาตะกอน (Sespended
solid)ที่มีอยูออกโดยวิธีฟล็อคคูเลชัน (Flocculation) และตั้งทิ้งไวใหตะกอนนอนกน นําเอาเฉพาะสวนน้ําใส
ไปวิเคราะห ยกเวนวาในตัวอยางไมมีตะกอนอยูเลยก็ไมตองตกตะกอนออก วิธีการตกตะกอนเพื่อเอาน้ําใสไป
วิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายเปนดังนี้
1. ใสโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 6 โมลตอลิตร จํานวน 2 มิลลิลิตร ลงในขวดตกตะกอน ขนาด 1
ลิตร รินตัวอยางน้ําใสขวดตัวอยางจนลนออกมา เพื่อทําใหตัวอยางน้ําถูกกับอากาศนอยที่สุด ใส
สารละลายอะลูมินัมคลอไรด เขมขน 2 โมลตอลิตร จํานวน 2 มิลลิลิตร และปดจุกไมใหมี
ฟองอากาศอยูใตจุกเลย คว่ําขวดไปมาอยางรวดเร็วอยางนอย 1 นาที เพื่อใหเกิดฟล็อคคูเลชัน
จํานวนสารเคมีที่ใสอาจมากหรือนอยกวา 2 มิลลิลิตร ขึ้นอยูกับปริมาณสารแขวนลอย แต
จุดมุงหมายของการทําเชนนี้ก็เพื่อใหเกิดการตกตะกอนไดในน้ําใส โดยใชสารเคมีจํานวนนอย
ที่สุดและตองใชน้ํายาทั้ง 2 นี้ใหมีปริมาตรเทากันเสมอ
2. ตั้งทิ้งไว 15 นาทีหรือจนกระทั่งไดน้ําใส ดูดน้ําใสออกมา 500 มิลลิลิตร
3. แลวทําการวิเคราะหเชนเดียวกับการหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
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ค.การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว
การหาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว เปนการคํานวณหาโดยจะตองทราบคาความเปนกรด
ดาง (พีเอช) สภาพนําไฟฟา (Conductivity) คาคงที่การแตกตัว (Ionization Constant of Hydrogen Sulfide)และ
ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย จึงไมมีการเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะหแตอยางใดแตจะตองดําเนินการ
ตรวจวัดความเปนกรดดาง (พีเอช)และสภาพนําไฟฟา (Conductivity)ของสารละลายที่ 25 องศาเซลเซียส
ในทันทีที่เก็บตัวอยาง

วิธีวิเคราะหซัลไฟดในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
วิธีที่ใชในการวิเคราะหซัลไฟดมี 3 วิธีคือ
1. วิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric Method)
เปนการวิเคราะหโดยใชหลักการ คือ สารประกอบซัลไฟดที่สามารถละลายไดดวยกรด
(Acid Soluble Sulfide)ใหไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulfide) ไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-)
และซัลไฟดอิออน (S=) โดยจะเรียกรวมกันวา “ซัลไฟด” โดยซัลไฟดที่ไดในตัวอยางจะทํา
ปฏิกิริยากับไอโอดีนที่มากเกินพอแตทราบปริมาณที่แนนอน(Known amount of Iodine)ที่เติมลง
ไปในสารละลายในสภาวะที่เปนกรด ซัลไฟดในสารละลายจะถูกออกซิไดซไปเปนซัลเฟอร แลว
ทําการติเตรทไอโอดีนสวนที่เหลือจากปฏิกิริยาดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต
(Sodium Thiosulfate) เพื่อหาปริมาณของไอโอดีนสวนที่ทําปฏิกิริยกับซัลไฟด จากนั้นก็คํานวณ
เทียบกลับเพื่อหาปริมาณซัลไฟดตอไป การวิเคราะหโดยวิธีนี้จะใหความแมนยําสูงในตัวอยางน้ํา
ที่มีปริมาณซัลไฟดไมนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร แตตองอยูบนพื้นฐานที่วา ตองไมมีสารแทรก
สอดในตัวอยางน้ําที่วิเคราะหและการระเหยหนีของไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดขึ้นนอยมาก วิธีติเตรท
แบบไอโอโดเมตริกนี้เปนวิธีที่ดี แมนยําและถูกตองแลว ยังมีประโยชนในการปรับเทียบ
มาตรฐานสารละลายมาตรฐานซัลไฟดที่ใชในวิธีเทียบสีของ Methylene Blue ดวย วิธีติเตรทแบบ
ไอโอโดเมตริกเหมาะสําหรับการวิเคราะหตัวอยางน้ําที่เก็บมาจากแหลงน้ําหรือบอน้ํา รวมทั้ง
สามารถใชในการวิเคราะหน้ําทิ้งจากบานเรือนหรือน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไดดวยถา
สามารถกําจัดสารแทรกสอดออกจากตัวอยางน้ํากอนจะทําการวิเคราะหได
2. วิธีเทียบสีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Colorimetric Method)
เปนการวิเคราะหโดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหวางซัลไฟด เฟอริกคลอไรด และ
Dimethyl p-Phenylenediamine ทําใหเกิดเปน Methylene Blue สีที่เกิดจากเฟอริกคลอไรด
สามารถกําจัดไดโดยการเติมสารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตซึ่งจะทําใหเกิดเปนกรดฟอสฟอริก
ในปฏิกิริยา ในขั้นตอนแรกจะเปนการทําใหเกิดสีและหลังจากนั้นจะเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นใน
ตัวอยางกับสีที่เกิดจากการใชสารละลายมาตรฐานซัลไฟดที่ทราบความเขมขนแลว วิธีการเทียบสี
นี้จะสามารถวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดไดในชวง ประมาณ 0.02 - 20 มิลลิกรัมตอลิตร
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3. วิธีอิเลคโทรด (Potentiometric Method)
Silver-Silver Sulfide Electrode เปน Ion Selective Electrode ประเภทหนึ่งซึ่งคาความตาง
ศักยไฟฟาของอิเลคโทรด (Electrode Potentials)จะเปลี่ยนแปลงตาม Activity ของซัลไฟดอิออน
ในน้ํา หลักการในการวิเคราะหปริมาณซัลไฟดในน้ําจะเปนการวัด Potential ของ Silver -Silver
Sulfide Electrode เทียบกับ Reference Electrode ซึ่งสามารถจะสามารถใชในการวิเคราะหหา
ปริมาณในตัวอยางไดโดยการเปรียบเทียบคาความตางศักยไฟฟาของอิเลคโทรดของตัวอยางกับ
คาความตางศักยไฟฟาของอิเลคโทรดของสารละลายมาตรฐานซัลไฟด(Standard Sulfide
Solution) ซึ่งความเขมขนที่แนนอนของสารละลายมาตรฐานซัลไฟดสามารถวิเคราะหไดโดยใช
วิธีไอโอโดเมตริก ดังนั้นถาปรับพีเอชของสารละลายใหคงที่และวัด Electrode Potential ของน้ํา
ตัวอยางเทียบกับของสารละลายมาตรฐานซัลไฟด โดยการการสรางกราฟมาตรฐานระหวาง
Electrode Potential และความเขมขนของสารละลายมาตรฐานซัลไฟด จากนั้นก็อานคา Electrode
Potential ของน้ําตัวอยางแลวมาเปรียบเทียบในกราฟมาตรฐานก็จะสามารถทราบปริมาณของ
ซัลไฟดในตัวอยางน้ําได

ก. วิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric Titration Method)
ทฤษฎีและปฏิกิริยา
สารประกอบซัลไฟดในตัวอยางน้ําเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดจะไดกาซโฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen
sulfide; H2S) ออกมาดังสมการ
MS + 2H+
→ M2+ + H2S
MS = สารประกอบซัลไฟด
เมื่อไลกาซโฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulfide; H2S)ที่เกิดขึ้นใหเคลื่อนที่ผานสารละลายซิงคอะซี
เตต [Zinc acetate solution; Zn(CH3COO)2]ในสภาวะที่เปนดางดวยกาซที่ไมทําปฏิกิริยากับกาซโฮโดรเจน
ซัลไฟด เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไนโตรเจนหรือกาซอารกอน เปนตน กาซไฮโดรเจนซัลไฟดจะถูก
จับไวในสารละลายโดยซัลไฟดจะรวมตัวซิงคไดเปนซิงคซัลไฟด ดังสมการ ( )
S= + Zn2+

→

ZnS(s)

→

ZnS(s) + 2CH3COOH

หรือ
H2S + Zn(CH3COO)2

เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนที่มากเกินพอแตทราบปริมาณที่แนนอนและปรับสภาวะของสารละลายใน
ขวดปฏิกิริยาใหเปนกรดโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกลงไป สารประกอบซัลไฟดในสารละลายจะถูก
เปลี่ยนไปเปนไฮโดรเจนซัลไฟดซึ่งจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีน ใหกํามะถันและไอโอไดดอิออน ดังสมการ ( )
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ครึ่งปฏิกิริยา
(1)
I2 + 2e→ 2I(2)
S2- → S(s) + 2eปฏิกิริยารวม
-----------------------------------------------------------------S2- + I2
→ S(s) + 2I-----------------------------------------------------------------ปฏิกิริยาของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
H2S + I2
→ S(s) + 2H+ + 2Iหลังจากนั้นจะตองวิเคราะหหาปริมาณของไอโอดีนในสวนที่เหลือจากปฏิกิริยาโดยการติเตรทกับ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังสมการ
ครึ่งปฏิกิริยา
(1)
I2 + 2e→ 2I22(2)
2S2O3
→ S4O6 + 2eปฏิกิริยารวม
-----------------------------------------------------------------222S2O3 + I2 → S4O6 + 2I-----------------------------------------------------------------ปฏิกิริยาของไอโอดีนกับโซเดียมไทโอซัลเฟต
→ 2Na2S4O6 + 2I
2Na2S2O3 + I2
เมื่อทราบปริมาณของไอโอดีนสวนที่เหลือแลว ก็จะสามารถหาปริมาณไอโอดีนสวนที่ทําปฏิกิริยากับ
ซัลไฟดไดและจะสามารถคํานวณหาปริมาณซัลไฟดไดตอไป
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ตัวอยางการคํานวณ
1. ในกรณีที่ใชหนวยเปนโมลตอลิตร
ถาใชรีเอเจนทในปฏิกิริยา ดังนี้
1) น้ําตัวอยาง จํานวน W มิลลิลิตร
2) สารละลายไอโอดีน เขมขน I โมลตอลิตร จํานวน i มิลลิลิตร เติมลงไปในปฏิกิริยา
3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต เขมขน T โมลตอลิตร จํานวน t มิลลิลิตร ในการติเต
รทไอโอดีนทีเหลือในปฏิกิริยา
การคํานวณ
ก) ปริมาณไอโอดีนทั้งหมด
= (I x i)/1000 โมล
ก) ปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชในการติเตรทไอโอดีนที่เหลือ = (T x t)/1000 โมล
ก) แตจากสมการ ( ) โซเดียมไทโอซัลเฟตทําปฏิกิริยกับไอโอดีนในอัตราสวน 2 : 1 โมล
ดังนั้น
- ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไทโอซัลเฟต = (T x t) /2000 โมล
- ปริมาณไอโอดีนทีเหลือในปฏิกิริยา = ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับ
โซเดียมไทโอซัลเฟต
ก) ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับซัลไฟด = ปริมาณไอโอดีนที่หายไป
=
(ปริมาณไอโอดีนทั้งหมด) - (ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับ
โซเดียมไทโอซัลเฟต)
=
{ (I x i)/1000 - (T x t) /2000 } โมล
ก) จากสมการ ( ) ซัลไฟดทําปฏิกิริยกับไอโอดีนในอัตราสวน 1 : 1 โมล
ปริมาณซัลไฟดในปฏิกิริยา = { (I x i)/1000 - (T x t) /2000 } โมล
= { (I x i)/ - (T x t) /2 } มิลลิโมล
หรือ
= { (I x i)/ - (T x t) /2 }{34} มิลลิกรัม H2S
หรือ
= { (I x i) - (T x t) /2 }{32} มิลลิกรัม S=
ทั้งนี้เนื่องจาก H2S = 34 กรัมตอโมล หรือ 34 มิลลิกรัมตอมิลลิโมล
และ S= = 32 กรัมตอโมลหรือ 32 มิลลิกรัมตอมิลลิโมล
ก) แตในการวิเคราะหใชตัวอยาง จํานวน W มิลลิลิตร ดังนั้น
ปริมาณซัลไฟดในน้ําตัวอยาง (มิลลิกรัม H2S ตอลิตร)
= { (I x i) - (T x t) /2 }{34}{1000}
W
= { (iI) - (iT) /2 }{34000}
W
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2. กรณีที่ใชความเขมขนเปนนอรมัล
ในกรณีที่ใชความเขมขนของสารละลายตางๆเปนนอรมัล ก็สามารถคํานวณปริมาณซัลไฟดไดโดยใช
ขอมูลประกอบ ดังนี้
1) ความเขมขนของสารละลายไอโอดีน : นอรมัล = 2 x โมลตอลิตร
2) ความเขมขนของสารละลายไทโอซัลเฟต : นอรมัล = 1 x โมลตอลิตร
3) H2S = 17 กรัมสมมูล และ S= = 16 กรัมสมมูล
ถาใชรีเอเจนทในปฏิกิริยา ดังนี้
1) น้ําตัวอยาง จํานวน W มิลลิลิตร
2) สารละลายไอโอดีน เขมขน A นอรมัล จํานวน a มิลลิลิตร เติมลงไปในปฏิกิริยา
3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต เขมขน B นอรมัล จํานวน b มิลลิลิตร
ในการติเตรทไอโอดีนทีเหลือในปฏิกิริยา
การคํานวณ
ก) ปริมาณไอโอดีนทั้งหมด
= aA มิลลิกรัมสมมูล
ก) ปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชในการติเตรทไอโอดีนที่เหลือ = bB มิลลิกรัมสมมูล
ก) ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไทโอซัลเฟต = aA มิลลิกรัมสมมูล
ปริมาณไอโอดีนทีเหลือในปฏิกิริยา = ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับ
โซเดียมไทโอซัลเฟต
ก) ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับซัลไฟด = ปริมาณไอโอดีนที่หายไป
=
(ปริมาณไอโอดีนทั้งหมด) - (ปริมาณไอโอดีนที่ทําปฏิกิริยากับ
โซเดียมไทโอซัลเฟต)
=
aA - bB มิลลิกรัมสมมูล
ก) ปริมาณซัลไฟดในปฏิกิริยา = aA - bB
มิลลิกรัมสมมูล
หรือ
= (aA - bB)(17) มิลลิกรัม H2S
หรือ
= (aA - bB)(16) มิลลิกรัม S=
ทั้งนี้เนื่องจาก H2S = 17 มิลลิกรัมสมมูล
และ S= = 16 มิลลิกรัมสมมูล
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แตในการวิเคราะหใชตัวอยาง จํานวน W มิลลิลิตร ดังนั้นปริมาณซัลไฟดคิดเทียบเปน
ไฮโดรเจนซัลไฟด จะเทากับ = {(aA -bB) x 17}x 1000 /W
นั่นคือ
S = {(aA -bB) x 17,000}/W
เมื่อ

S
a
b
C
A
B

= ซัลไฟดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) (มิลลิกรัมตอลิตร)
= ปริมาตรสารละลายไอโอดีนที่ใช (มิลลิลิตร)
= ปริมาตรสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช (มิลลิลิตร)
= ปริมาตรตัวอยางที่ใช (มิลลิลิตร)
= ความเขมขนสารละลายไอโอดีนที่ใช (นอรมัล)
= ความเขมขนสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช (นอรมัล)

หมายเหตุ
ในกรณีที่ใชสารละลายไอโอดีน และสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 นอรมัล และใช
ตัวอยางน้ํา 200 มิลลิลิตร

หรือ

ซัลไฟดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) = 2.125 (a - b) มิลลิกรัมตอลิตร
ซัลไฟดคิดเทียบเปนซัลไฟด (S=) = 2 (a - b) มิลลิกรัมตอลิตร

รีเอเจนต (Reagent)
1. สารละลายมาตรฐานไอโอดีน (Standard Iodine solution)
เขมขน 0.025 นอรมัล (0.0125 โมลตอลิตร)
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสไอโอไดด (KI) หนัก 20 - 25 กรัมในน้ํากลั่นเล็กนอย ใสไอโอดีน หนัก 3.2
กรัม ลงไปในสารละลายโพแทสไอโอไดด คนจนไอโอดีนละลายหมด เติมน้ํากลั่นจนได
ปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร
วิธีการหาความเขมขน
ปเปตสารละลายมาตรฐานไอโอดีนเขมขน 0.025 นอรมัล (0.025 โมลตอลิตร) จํานวน 20
มิลลิลิตร ติเตรทดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตโดยใชน้ําแปงเปนอินดิเคเตอร
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การคํานวณ
ความเขมขนของสารละลายไอโอดีนเปนนอรมัล คือ
Ni = (VtNt)/Vi
เมื่อ

Ni =
Vi =
Vt =
Nt =

ความเขมขนของสารละลายไอโอดีนเปนนอรมัล
ปริมาตรของสารละลายไอโอดีนที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนนอรมัล

2. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน
3. สารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต (Standard Bi-iodate Solution)
เขมขน 0.0021 โมล/ลิตร
วิธีการเตรียม
ละลาย Potassium Hydrogen Bi-iodate [KH(IO3)2] หนัก 812.4 มิลลิกรัม ในน้ํากลั่น แลวทํา
ใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
4. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต
เขมขน 0.025 นอรมัล (0.025 โมลตอลิตร)
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเฮบตาไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) หนัก 6.205 กรัม ในน้ํากลั่นเติม
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 6 โมล/ลิตร จํานวน 1.5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด หนัก
0.4 กรัม แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
การหาความเขมขน
ละลาย KI ประมาณ 2 กรัม ดวยน้ํากลั่น 100 - 150 มิลลิลิตร ในขวดเออรเลนเมเยอร เติมกรด
ซัลฟวริกเขมขน 3 โมล/ลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร หรือกรดซัลฟวริกเขมขน (Concentrated
Sulfuric Acid; 36 M) จํานวน 2 -3 หยด และสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต เขมขน 0.0021
โมล/ลิตร จํานวน 20 มิลลิลิตร แลวทําใหเจือจางเปน 200 มิลลิลิตร ติเตรทไอโอดีนซึ่งถูกขับ
ออกมาดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เตรียมไว เติมน้ําแปงเมื่อใกลถึงจุดยุติ
(end of titration) สังเกตจากสีของสารละลายมีสีเหลืองออน ถาสารละลายมาตรฐานโซเดียมไท
โอซัลเฟตมีความเขมขน 0.025 โมล/ลิตร ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช
ในการติเตรทจะเทากับ 20 มิลลิลิตรพอดี ถาปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่
ใชในการติเตรทเปนอยางอื่นใหคํานวณหาความเขมขนไดตามสมการ
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ความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) คือ
Mf = (12VpMp)/Vf
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vp =
Mp =

-------(22)

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตเปนโมลาร

สําหรับกรณีที่ใชสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนสารละลายมาตรฐานปฐม
ภูมิ จะสามารถคํานวณความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) ไดดังนี้ คือ
Mf = (6ViMi)/Vf
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vi =
Mi =

-------(23)

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดต
ที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนโมลาร

5. สารละลายน้ําแปง (Starch Solution Indicator)
วิธีการเตรียม
ละลายแปง 5 กรัมในน้ํากลั่นเล็กนอยเทลงในน้ํากลั่นเดือด 1 ลิตรปลอยใหเดือดตอไปอีก 5
นาที ตั้งคางคืนใสกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) 1.25 กรัมเพื่อกันบูด
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ก. วิธีวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
ในกรณีที่ใชการเตรียมตัวอยางโดยวิธีการตกตะกอนซัลไฟดดวยซิงคอะซีเตต ใหดําเนินการวิเคราะห
ดังตอไปนี้
1) หลังจากกรองตะกอน ลางตะกอนและนําตะกอนใสกลับลงไปในขวดที่ใชตกตะกอน(ขวด
ปฏิกิริยา) แลว ใสสารละลายไอโอดีนจํานวนมากเกินพอลงในขวดปฏิกิริยาตามความเหมาะสม
เชน อาจจะใสสารละลายไอโอดีน จํานวน 5 มิลลิลิตร เปนตน โดยที่สารละลายไอโอดีน 0.025
โมลตอลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร จะทําปฏิกิริยาพอดีกับ 0.400 มิลลิกรัมซัลไฟด
2) ใสกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 2.5 มิลลิลิตร ลงในแตละขวดปดจุกเขยาใหเขากัน แลวไตเตรตดวย
สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 โมลตอลิตร ใชน้ําแปงเปนอินดิเคเตอร ทําแบลงค
เชนเดียวกับวิธีตรวจตัวอยาง
ในกรณีที่ใชการเตรียมตัวอยางโดยวิธีการใหเกิดเปนไฮโดรเจนซัลไฟดและจับไฮโดรเจนซัลไฟดดวย
ซิงคอะซีเตต ใหดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้
1) หลังจากผานกาซคารบอนไดออกไซดลงในตัวอยางและไดสารละลายซิงคซัลไฟดในขวดจับ
ซัลไฟดตามวิธีการเตรียมตัวอยางแลว ใสสารละลายไอโอดีนจํานวนมากเกินพอตามความ
เหมาะสมลงในขวดบรรจุสารละลายซิงคแอซีเตตทั้ง 2 ขวด เพื่อใหทําปฏิกิริยากับซัลไฟดที่ถูกดูด
ซึมไวหลังจากผานแกสคารบอนไดออกไซด เชน อาจจะใสสารละลายไอโอดีนจํานวน 5
มิลลิลิตรเปนตน
หมายเหตุ
สารละลายไอโอดีน 0.025 โมลตอลิตร 1 มิลลิลิตร เทากับ 0.400 มิลลิกรัมซัลไฟด
2) ใสกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 2.5 มิลลิลิตร ลงในแตละขวดปดจุกเขยาใหเขากัน ผสมสารละลาย
ทั้ง 2 ขวดลงในขวดเออรเลนเมเยอร ขนาด 500 มิลลิลิตร แลวไตเตรตดวยสารละลายโซเดียมไท
โอซัลเฟต 0.025 โมลตอลิตร ใชน้ําแปงเปนอินดิเคเตอร ทําแบลงคเชนเดียวกับวิธีตรวจตัวอยาง
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การคํานวณ
ถาใชสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตและไอโอดีน เขมขน 0.025 นอรมัล เทากัน ปริมาณซัลไฟด
ทั้งหมดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S ) หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร คือ
S = [(mL of Iodine Solution) - (mL of Thiosulfate Solution)]x 400
(mL Sample)
กรณีที่ใชสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตและสารละลายไอโอดีนที่มีความเขมขนเปนอยางอื่น

ปริมาณซัลไฟดทั้งหมดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (S) หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร จะสามารถคํานวณได
จากสมการ
S = {(aA -bB) x 17,000}/C
เมื่อ

S
a
b
C
A
B

= ซัลไฟดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) (มิลลิกรัมตอลิตร)
= ปริมาตรสารละลายไอโอดีนที่ใช (มิลลิลิตร)
= ปริมาตรสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช (มิลลิลิตร)
= ปริมาตรตัวอยางที่ใช (มิลลิลิตร)
= ความเขมขนสารละลายไอโอดีนที่ใช (นอรมัล)
= ความเขมขนสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช (นอรมัล)
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วิธีวิเคราะหหาซัลไฟดสวนที่ละลาย (Determination of Dissolved Sulfides)
การวิเคราะหปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย สามารถกระทําไดโดยนําตัวอยางไปแยกเอาตะกอน
(Suspended solid)ที่มีอยูออกโดยวิธีฟล็อคคูเลชัน (Flocculation) และตั้งทิ้งไวใหตะกอนนอนกน นําเอาเฉพาะ
สวนน้ําใสไปวิเคราะห ยกเวนวาในตัวอยางไมมีตะกอนอยูเลยก็ไมตองตกตะกอนออก ในกรณีนี้คาปริมาณ
ซัลไฟดสวนที่ละลายจะเทากับปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
วิธีการตกตะกอนเพื่อเอาน้ําใสไปวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายเปนดังนี้
1. ใสโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 6 โมลตอลิตร จํานวน 2 มิลลิลิตร ลงในขวดตกตะกอน ขนาด 1
ลิตร รินตัวอยางน้ําใสขวดตัวอยางจนลนออกมา เพื่อทําใหตัวอยางน้ําถูกกับอากาศนอยที่สุด ใส
สารละลายอะลูมินัมคลอไรด เขมขน 2 โมลตอลิตร จํานวน 2 มิลลิลิตร และปดจุกไมใหมี
ฟองอากาศอยูใตจุกเลย คว่ําขวดไปมาอยางรวดเร็วอยางนอย 1 นาที เพื่อใหเกิดฟล็อคคูเลชัน
จํานวนสารเคมีที่ใสอาจมากหรือนอยกวา 2 มิลลิลิตร ขึ้นอยูกับปริมาณสารแขวนลอย แต
จุดมุงหมายของการทําเชนนี้ก็เพื่อใหเกิดการตกตะกอนไดในน้ําใส โดยใชสารเคมีจํานวนนอย
ที่สุดและตองใชน้ํายาทั้ง 2 นี้ใหมีปริมาตรเทากันเสมอ
2. ตั้งทิ้งไว 15 นาทีหรือจนกระทั่งไดน้ําใส ดูดน้ําใสออกมา 500 มิลลิลิตร แลวทําการวิเคราะห
เชนเดียวกับการหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมด

วิธีวิเคราะหหาไฮโดรเจนซัลไฟดซึ่งไมแตกตัว (Un-ionized Hydrogen Sulfide)
ทฤษฎีและปฏิกิริยา
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) โมโนไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-) และซัลไฟดอิออน (S=) จะเปนสวนที่
รวมกันเปนปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย และจะอยูในสภาวะสมดุลยกันโดยมีคาคงที่ของการแตกตัวของ
ไฮโดรเจนซัลไฟด ดังนี้
H2S

=

HS- + H +

HS-

=

S= + H +

และ

K1 = [HS-][H +]/[H2S]
และ
K2 = [S=][H +]/[HS-]
เมื่อ

K = Ionization Constant
K1= The First Ionization Constant = 1.1 x 10-7 at 25 °C
K2= The Second Ionization Constant = 1.0 x 10-14 at 25 °C
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จากสมการขางตน จะเห็นวา K2 มีคานอยมาก นั่นคือ HS- จะแตกตัวนอยมากจึงทําใหในสารละลายมี
ปริมาณ S= นอยมากตามไปดวยจนไมตองนํามาพิจารณาก็ได ดังนั้น ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และโมโน
ไฮโดรเจนซัลไฟดอิออน (HS-) จะเปนสวนที่รวมกันเปนปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายที่ใชในการคํานวณ
ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัวสามารถคํานวณไดโดยใชคาคงที่ของการแตกตัวของ
ไฮโดรเจนซัลไฟด (Ionization Constant; K) ซึ่งคาคงที่ของการแตกตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและ
Ionic Strength ของสารละลาย โดย Ionic Strength ของสารละลายนี้จะสามารถประมาณไดจากสภาพการนํา
ไฟฟาของสารละลาย (Conductivity) คา pK′ ของไฮโดรเจนซัลไฟดซึ่งเปนคาลอการิทึมของคาคงที่ของการ
แตกตัวที่ใชในการคํานวณ (Practical Ionization Constant ; K′) ที่ Conductivity และอุณหภูมิตางๆ แสดงไว
ในตารางที่
ตารางที่ pK′ (Logalithm of Practical Ionization Constant) of Hydrogen Sulfide at a Given
Temperature
Conductivity at 25 °C
(μmho/cm)
0
100
200
400
700
1,200
2,000
3,000
4,000
5,200
7,200
10,000
14,000
22,000
50,000
*

20 °C
7.08
7.07
7.06
7.05
7.04
7.03
7.02
7.01
7.00
6.99
6.98
6.97
6.96
6.95

คาทางทฤษฎี
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pK′ at a Given
Temperature
25 °C
7.03*
7.01
7.00
6.99
6.98
6.97
6.96
6.95
6.94
6.93
6.92
6.91
6.90
6.89
6.88

30 °C
6.94
6.93
6.92
6.91
6.90
6.89
6.88
6.87
6.86
6.85
6.84
6.83
6.82
6.81
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จากสมการ ( )
K1 = [HS-][H +]/[H2S]
K1= The First Ionization Constant = 1.1 x 10-7 at 25 °C
จากสมการ ( ) เขียนใหมไดวา
[H2S]/[HS-] = [H +]/K1
ใส log ทั้งสองขาง
log{[H2S]/[HS-]} = log{[H +]/K1}
= log[H +] - logK1
หรือ log{[H2S]/[HS-]} = -(-log[H +]) + (-logK1)
กําหนดให

pK1= -logK1
และ
pH = -log[H +]

ดังนั้น.....
log{[H2S]/[HS-]} = -pH + pK1
หรือ log{[H2S]/[HS-]} = pK1 - pH
ถาให K1 = K′ at given temperature
นั่นคือ.....
[H2S]/[HS-] = 10(pK′ - pH)
[H2S] = [HS-] * 10(pK′ - pH)
เนื่องจาก [HS-] + [H2S] = ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายไดทั้งหมด (M)
ดังนั้น.....
[H2S]/{[HS-] + [H2S]} = อัตราสวนของไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว (F)
=
[HS-] * 10(pK′ - pH)
[HS-] + {[HS-] * 10(pK′ - pH)}
อัตราสวนของไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว = 10(pK′ - pH)
1 + 10(pK′ - pH)
F
= 10(pK′ - pH)
1 + 10(pK′ - pH)
[H2S] = F * {[HS-] + [H2S]}
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ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว (M) = F * DS
เมื่อ DS = ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายไดทั้งหมด (M)

จากการคํานวณขางตนจะพบวาหนวยความเขมขนของไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัวจะอยู
ในรูปของโมลารหรือโมลตอลิตร ในกรณีที่ตองการคํานวณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว
เปนมิลลิกรัมตอลิตร ก็สามารถกระทําได โดยตองทําการคิดเทียบปริมาณซัลไฟดสวนที่
ละลายใหอยูในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) หรือคํานวณไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว
ในรูปของ S= ก็ได โดยการคิดเทียบปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายใหอยูในรูปของซัลไฟด
(S=)
จากสมการ ( ) ถา pH ของตัวอยาง = pK′ ของไฮโดรเจนซัลไฟด จะทําใหอัตราสวนของ
ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว = 0.5 หรือ 50%
ในกรณีที่เปนการละลาย H2S ในน้ํา เราอาจจะคํานวณความเขมขนของ [H2S], [HS-], และ [S=] ใน
สารละลาย ไดจากการคํานวณโดยตรงตามทฤษฎีก็ได ดังตัวอยาง

ตัวอยางการคํานวณ
จากการวิเคราะหสารละลายที่อิ่มตัวของ H2S พบวา มีความเขมขน H2S เทากับ 0.10 M
เราสามารถคํานวณ H2S [HS-], และ [S=] ในสารละลาย ไดดังนี้
H2S + H2O
HS- + H2O

=
=

HS- + H3O+
S= + H3O+

; K1 = 1.1 x 10-7
; K2 = 1.0 x 10-14

เนื่องจาก H2S เปนกรดออน K1 มีคานอย ดังนั้น HS- จะมีปริมาณนอยมาก และ K2 ยิ่งนอย
มาก ฉะนั้น H3O+ ที่มาจาก HS- จะยิ่งนอยมากจนไมตองนํามาพิจารณาได โดย H3O+ สวนใหญจะมา
จากการแตกตัวครั้งแรกเทานั้น และในสวน H3O+ ที่มาจากการแตกตัวของน้ําซึ่งเทากับ 1.0 x 10-7 ก็
นอยมากไมตองนํามาพิจารณาเชนกัน
(1) การคํานวณหา [H3O+] และ pH ของสารละลาย
K1 = [HS-][H3O+]/[H2S]
แต
[H3O+] = [HS-]
ดังนั้น K1 = [H3O+]2/[H2S]
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[H3O+]2 = K1*[H2S]
= (1.1 x 10-7)* (0.1 M)
[H3O+] = 1 x 10-4 M
pH = -log[H3O+] นั่นคือ pH = -log[1 x 10-4]
∴ pH = 4.0

(2) การคํานวณหา [HS-]
เนื่องจาก [H3O+] = [HS-]
ดังนั้น [HS-] = 1 x 10-4 M ดวย
(3) การคํานวณหา [S=]
จากสมการ ( ) จะพบวา HS- แตกตัวไดนอยมาก เนื่องจากคา K2 มีคานอยมาก(1.0
x 10-14) ทําให [HS-] ที่เหลือในสารละลายจะประมาณไดเทากับ [HS-] เดิม คือ เทากับ
1 x 10-4 M และ [H3O+] ที่มาจากการแตกตัวของ HS- และการแตกตัวของน้ํานั้นมีจํานวน
นอยมาก ดังนั้น [H3O+]ในสารละลายทั้งหมดจึงสามารถประมาณไดวาเทากับ [H3O+] ที่มา
จากการแตกตัวของ H2S ซึ่งเทากับ 1 x 10-4 M
[H3O+] = [H3O+]H2S + [H3O+]HS + [H3O+]water
[H3O+]water
= 1.0 x 10-7 M
จากสมการการแตกตัว HS- + H2O = S= + H3O+
; K2 = 1.0 x 10-14
K2
= [S=][H3O+]/[HS-]
[S=] = {K2 * [HS-]}/[H3O+]
= {(1 x 10-14 )*(1 x 10-4 M)}/(1 x 10-4 M)
= 1 x 10-14 M
วิธีการวิเคราะห
การวิเคราะหปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่ไมแตกตัว เปนการวัดคุณลักษณะของตัวอยางน้ําทาง
กายภาพประกอบกับการคํานวณดังที่ไดกลาวมาแลวในการเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห ดังนั้นจึงไมมีการ
วิเคราะหแตอยางใดในสวนนี้
1) วัดอุณหภูมิของตัวอยางน้ําหรือทําใหตัวอยางน้ํามีอุณหภูมิ เทากับ 25 องศาเซลเซียส
2) ตรวจวัดความเปนกรดดาง (พีเอช)และสภาพนําไฟฟา (Conductivity)ของตัวอยางน้ํา
3) ตรวจหาซัลไฟดสวนที่ละลายตามวิธีขางตน
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4) หาคาคงที่ของการแตกตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด (Ionization Constant; K) ณ อุณหภูมิของ
ตัวอยาง และ pK (ตารางที่...... เปนคา pK ของไฮโดรเจนซัลไฟดที่อุณหภูมิ เทากับ 25 องศา
เซลเซียส )
5) คํานวณหาแฟคเตอร (F)
ความเขมขนของไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว จะเทากับจํานวนซัลไฟดสวนที่
ละลายคูณดวยแฟคเตอร (F)
F

∴

= 10(pK′ - pH)
1 + 10(pK′ - pH)

ไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมแตกตัว (M) = F * DS
เมื่อ DS = ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายไดทั้งหมด (M)

ตารางที่ เปนตัวอยางคาแฟคเตอร (F) ที่ไดจากการคํานวณ เมื่อ pK′ = 6.89 และ Conductivity
ประมาณ 22,000 ไมโครโมหตอเซ็นติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางที่ 1
ถาจากการวัดพีเอชของสารละลายที่ 25 องศาเซลเซียส เทากับ 8.0 และสภาพนําไฟฟา เทากับ 20,000
ไมโครโมหตอเซ็นติเมตร วิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายได เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร จงคํานวณหา
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่ไมแตกตัว
วิธีทํา
จากตารางที่ .... F = 0.072
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่ไมแตกตัว = F * ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย
= 0.072 * 5 mg/L
= 0.36 mg/L
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ตัวอยางที่ 2
ถาจากการวัดพีเอชของสารละลายที่ 25 องศาเซลเซียส เทากับ 5.5 และสภาพนําไฟฟา เทากับ 10,000
ไมโครโมหตอเซ็นติเมตร วิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลายได เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร จงคํานวณหา
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่ไมแตกตัว
วิธีทํา จากตารางที่ .... คา pK′ ของ H2S = 6.91
F
= 10(pK′ - pH)
1 + 10(pK′ - pH)
F
= 10(6.91 - 5.5)
1 + 10(6.91 - 5.5)
= 25.704/(1 + 25.704)
= 0.9626
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่ไมแตกตัว = F * ปริมาณซัลไฟดสวนที่ละลาย
= 0.9626 * 5 mg/L
= 4.81 mg/L
ตารางที่

pH
4.0
4.5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2

Un-ionized Hydrogen Sulfide Factors (F) ที่ pK′ = 6.89 และ Conductivity ของ
สารละลาย เทากับ 22,000 ไมโครโมหตอเซ็นติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
F
0.999
0.996
0.987
0.984
0.980
0.975
0.969
0.961
0.951
0.939
0.925
0.907
0.886
0.860
0.830

pH
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
11 - 24

F
0.796
0.756
0.710
0.661
0.607
0.552
0.494
0.436
0.381
0.329
0.280
0.236
0.197
0.163
0.134

pH
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.5
10.0

F
0.110
0.089
0.072
0.058
0.047
0.037
0.030
0.024
0.019
0.015
0.012
0.0097
0.0077
0.00245
0.00078
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ข. วิธีเทียบสี (Methylene Blue Method)
หลักการ
วิธีเทียบสีเปนวิธีที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางพาราอะมิโนไดเมทิลอะนิลีน ไอรออน (III) คลอไรด
[para amino dimethyl aniline, iron (III) chloride]และซัลไฟดไอออน ไดสารเมทิลีนบูล(methylene blue)
เกิดขึ้น แลวใสแอมโมเนียมฟอสเฟตลงไปกอนที่จะวัดสี เพื่อกําจัดสีที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอรออน (III) ไอออน
[iron (III) ion)ออกเสียกอน

สารแทรกสอด
สารแทรกสอดของวิธีการนี้มีหลายชนิดซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1) สารเคมีที่เปนตัวรีดิวซอยางแรง (Strong reducing agents) จะทําใหเกิดสีหายไป( Prevention of
blue color formation) หรือทําใหความเขมขนของสีนอยลง
2) ตัวอยางน้ําที่มีซัลไฟดปริมาณมากจะทําใหไมเกิดปฏิกิริยา เชน มีปริมาณซัลไฟดสูงหลายรอย
มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน ดังนั้นจะตองเจือจางตัวอยางกอนเพื่อแกปญหานี้ ถามีซัลไฟดไมเกิน 10
มิลลิกรัมตอลิตร จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอปฏิกิริยา วิธีที่ดีที่สุดคือการวิเคราะหทางคุณภาพ
เพื่อใหทราบวามีซัลไฟดหรือไมและในจํานวนประมาณเทาใดกอนการวิเคราะหทางปริมาณ
3) ไทโอซัลเฟตมีจํานวนต่ํากวา 10 มิลลิกรัมตอลิตรก็ไมมีผลตอปฏิกิริยา แตถาสูงกวานี้จะทําใหไม
เกิดสี นอกเสียจากวาออกซิไดสไทโอซัลเฟตเสียกอน
4) ไอโอไดดอาจจะทําใหสีที่ไดในการวิเคราะหมีความเขมลดลงกวาที่ควรจะเปนถาตัวอยางน้ํามี
ปริมาณไอโอไดดมากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร
5) เฟอโรไซยาไนด (Ferrocyanides)ซึ่งเปนสารประกอบที่มีสีน้ําเงินซึ่งจะทําใหวิเคราะหปริมาณ
ซัลไฟดโดยวิธีเมทิลีนบลูผิดไปดวย
6) การแทรกสอดของซัลไฟดและไทโอซัลเฟตที่มีปริมาณสูงถึง 40 มิลลิกรัมตอลิตร จะกําจัดไดโดย
เพิ่มจํานวนไอรออน(III) คลอไรดจาก 2 หยดถึง 6 หยด และใหทําปฏิกิริยานานถึง 5 นาที
7) ถามีโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (sodium hydrosulfite, Na2S2O4) อยูดวย เมื่อทําตัวอยางใหเปนกรดจะ
เกิดซัลไฟดออกมาบาง
8) สารประกอบไนไทรตทําใหเกิดสีเหลืองออน ถึงแมจะมีจํานวนนอยมาก เชน 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร แตปกติแลวไนไทรตและซัลไฟดจะไมพบอยูรวมกัน
9) เพื่อที่จะขจัดสารแทรกสอดที่เกิดขึ้นเนื่องจากรีเอเจนตที่ใช ซึ่งอาจเห็นไดเมื่อตัวอยางมีปริมาณ
ซัลไฟดต่ํากวา 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใสน้ํายาทดสอบเจือจางของกรดอะมิโนซัลฟวริก (amino
sulfuric acid test solution) ลงไป จะเพิ่มสีที่ตองการวัดใหเขมขน ปริมาณซัลไฟดที่สามารถวัดได
โดยวิธีนี้อยางนอยที่สุดตองต่ํากวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
10) การลดการแทรกสอดทําไดโดยการตกตะกอนซัลไฟดในตัวอยางน้ํากอนดวยซิงคิ์อะซีเตตแลวริน
น้ําใสทิ้งไป จากนั้นเติมน้ํากลั่นใหมีปริมาณเทาตัวอยางน้ําที่นํามาใชหลังการตกตะกอนถาจะทํา
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ใหความเขมขนของซัลไฟดเทาตัวอยางเดิม หรือถาตองการทําใหปริมาณซัลไฟดในตัวอยาง
เขมขนขึ้นก็ทําไดโดยการเติมน้ํากลั่นในปริมาณที่นอยลงตามตองการ

เครื่องมือและอุปกรณ
1. หลอดเปรียบเทียบสี (matched test tubes) ยาวประมาณ 125 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางกวาง
ประมาณ 15 มิลลิเมตร หรือใชหลอดเนสสเลอร ขนาดความจุ 50 มิลลิลิตร
2. หลอดหยด (Droppers) ขนาด 20 หยดตอ 1 มิลลิลิตร เพื่อใชกับสารละลายเมทิลีนบลู และเพื่อให
การหยดสารละลายเมทิลีนบลูเปนไปอยางสม่ําเสมอควรตั้งหลอดหยด (Droppers)
3. ขวดซึ่งมีจุกเปนกราวดจอยท ขนาด 100-300 มิลลิลิตร หรือใชขวดบีโอดี
4. สเปคโตรโฟโตมิเตอร(Spectrophotometer) ซึ่งสามารถวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664
นาโนเมตรได

รีเอเจนต
1. สารละลายสตอกกรดอะมีน-ซัลฟวริก (amine-sulfuric acid stock solution)
วิธีการเตรียม
ผสมกรดซัลฟวริกเขมขน จํานวน 50 มิลลิลิตร กับน้ํากลั่น จํานวน 30 มิลลิลิตร (ควร
ระมัดระวังขณะผสมเนื่องจากการผสมกรดซัลฟวริกลงในน้ําจะทําใหเกิดความรอนมากจึงควร
แชภาชนะที่ใสน้ํากลั่นไวในน้ําแลวจึงคอยๆเทกรดซัลฟวริกลงไปพรอมกับคนใหเขากัน
ตลอดเวลา) ทําใหเย็น ใสรีดีสทิลอะมีน (redistilled amine) 20 กรัม หรืออะมีนซัลเฟต 27.2 กรัม
หรือ N,N-Dimethyl -p-phenylenediamine oxalate หนัก 27 กรัม คนจนกระทั่งละลายหมด เติม
น้ํากลั่นจนไดปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายสต็อกนี้ไวในขวดสีชา ปดจุกใหแนน
ในการวิเคราะหถาเติมสารละลายนี้ในน้ํากลั่นที่ไมมีซัลไฟดอยูในตอนแรกสารละลายจะเปนสี
ชมพูและเปลี่ยนไปเปนไมมีสีในที่สุดภายใน 3 นาที
2. สารละลายทดสอบกรดอะมีน-ซัลฟวริก ตัวที่ 1
วิธีการเตรียม
เจือจางสารละลายสต็อกกรดอะมีน-ซัลฟวริก ในขอ (1) จํานวน 25 มิลลิลิตร ดวย กรด
ซัลฟวริก (1+1) จํานวน 975 มิลลิลิตร เก็บสารละลายนี้ไวในขวดสีชา ใชน้ํายานี้กับตัวอยางน้ําที่
มีปริมาณซัลไฟด ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
3. สารละลายทดสอบกรดอะมีน-ซัลฟวริก ตัวที่ 2
วิธีการเตรียม
เจือจางสารละลายทดสอบกรดอะมีน-ซัลฟวริก ตัวที่ 1 ในขอ (2) จํานวน 10 มิลลิลิตร ดวย
กรดซัลฟวริก (1+1) จํานวน 990 มิลลิลิตร ทําใหเย็นกอนใช น้ํายาตัวนี้ใชกับตัวอยางน้ําที่มี
ปริมาณซัลไฟดไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
4. สารละลายกรดซัลฟวริก (1+1)
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5. สารละลายเฟอริกคลอไรดหรือไอรออน (III) คลอไรด (Ferric Chloride)
วิธีการเตรียม
ละลายไอรออน (III) คลอไรดเฮกซาไฮเดรต (Ferric Chloride hexahydrate; FeCl3.6H2O)
หนัก 100 กรัม ดวยน้ํากลั่น 40 มิลลิลิตร
6. สารละลายไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium Hydrogen Phosphate Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต [Diammonium Hydrogen Phosphate;
(NH4)2HPO4] หนัก 400 กรัมดวยน้ํากลั่น 800 มิลลิลิตร
7. สารละลายเมทิลีนบลู ตัวที่ 1 (Methylene blue solution I)
วิธีการเตรียม
ละลายเมทิลีนบลู (Methylene blue) ชนิดผง USP grade หรือเทียบเทาซึ่งควรจะมีปริมาณ
เมทิลีนบลูอยางนอย 84 % จํานวน 1 กรัม ในน้ํากลั่น แลวทําปริมาตรใหเปน 1000 มิลลิลิตร
สารละลายนี้ควรเทียบมาตรฐานกับสารละลายซัลไฟด ใหไดสารละลายซึ่ง 1 หยด (0.05
มิลลิลิตร ) เทากับ ซัลไฟด(S=) เขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
การเทียบมาตรฐาน
วิธีที่ 1
เตรียมซิงคซัลไฟด โดยหยดสารละลายซิงคแอซีเตต 2 โมลตอลิตร 6 หยด ลงในน้ํากลั่น 1
ลิตรผานแกสไฮโดรเจนซัลไฟดลง 2 นาที เพื่อจะไลแกสไฮโดรเจนซัลไฟดสวนที่เกินที่มีอยู
ออกไปใหหมด ทําใหเย็น เขยาแลวแบงซิงคซัลไฟดแขวนลอย (suspended zinc sulfide) ออกมา
200 มิลลิลิตร ใสลงในขวด ตรวจหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมดตามวิธีไตเตรต ถาใชสารละลายซิงค
แอซีเตต 3 หยด จํานวนไอโอดีนที่ใชควรเปน 12 มิลลิลิตร
เมื่อไดทําการวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมด โดยวิธีเทียบสี เพื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห ถาผลการวิเคราะหโดยวิธีเทียบสีไดต่ํากวาวิธีไตเตรต ใหเจือจางสารละลายเมทิลีนบลู
ถาผลที่ไดสูงกวาก็ใหเพิ่มสารเมทิลีนบลูลงในสารละลายจนกระทั่งไดผลการทดลองดวยวิธี
ไทเทรตเทากับวิธีเทียบสี ภายหลังที่ทําใหเทากันแลวใหทําวิธีเทียบสีอีกครั้ง ผลที่ไดจากวิธีเทียบ
สีจะตองไดความแตกตางไมมากกวารอยละ 5 ของผลที่ไดจากวิธีไตเตรต ถาความแตกตางสูงเกิน
รอยละ 10 จะตองทําสารละลายเมทิลีนบลูใหมโดยเติมหรือเจือจางตามวิธีที่กลาวขางตน
จนกระทั่งไดผลของการวิเคราะหแตกตางไมเกินรอยละ 10 ของวิธีไตเตรต
สารละลายมาตรฐานซิงคซัลไฟดนี้ตองเตรียมใหมทุกครั้งที่ใช
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วิธีที่ 2
เตรียมสารละลายที่อิ่มตัวของโซเดียมซัลไฟดโดยการใส Na2S.9H2O ที่มากเกินพอในน้ํา
กลั่นโดยตองเตรียมขึ้นใหมทุกครั้งที่ตองการใช หยดสารละลายที่อิ่มตัวของโซเดียมซัลไฟด
จํานวน 1หยด ลงในน้ํากลั่น 1 ลิตร ผสมใหกันดี และหาปริมาณซัลไฟดทั้งหมดโดยวิธีการติเตรท
แบบไอโอโดเมตริกและดวยวิธีเมทิลีนบลู ถาผลการวิเคราะหโดยวิธีเทียบสีไดต่ํากวาวิธีไตเตรต
ใหเจือจางสารละลายเมทิลีนบลู ถาผลที่ไดสูงกวาก็ใหเพิ่มสารเมทิลีนบลูลงในสารละลาย
จนกระทั่งไดผลการทดลองดวยวิธีไทเทรตเทากับวิธีเทียบสี ภายหลังที่ทําใหเทากันแลวใหทําวิธี
เทียบสีอีกครั้ง ผลที่ไดจากวิธีเทียบสีจะตองไดความแตกตางไมมากกวารอยละ 5 ของผลที่ไดจาก
วิธีไตเตรต ถาความแตกตางสูงเกินรอยละ 10 จะตองทําสารละลายเมทิลีนบลูใหมโดยเติมหรือ
เจือจางตามวิธีที่กลาวขางตนจนกระทั่งไดผลของการวิเคราะหแตกตางไมเกินรอยละ 10 ของวิธี
ไตเตรต
8. สารละลายเมทิลีนบลู ตัวที่ 2
วิธีการเตรียม
เจือจางสารละลายเมทิลีนบลูตัวที่ 1 ที่เทียบมาตรฐานแลว 10 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่นจนได
ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร สารละลายนี้ 1 หยด (0.05 มิลลิลิตร )จะเทากับซัลไฟด (S=) จํานวน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารละลายซิงคอะซีเตต เขมขน 1 โมลตอลิตร เตรียมเชนเดียวกับในวิธีไตเตรต(ไอโอโดเมตริก)

วิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมด
วิธีการทําใหเกิดสี (Color Development)
การวิเคราะหตองทําดวยความรวดเร็วเทาที่จะสามารถทําไดโดย
1. ตองระวังไมใหตัวอยางถูกอากาศมากและไมใหมีสารแขวนลอยปนอยูดวย ปเปตตัวอยางใสลง
ในหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดละ 7.5 มิลลิลิตร หลอดแรก(Tube A) เติมสารละลายทดสอบ
กรดอะมีน-ซัลฟวริก จํานวน 0.5 มิลลิลิตร (ตัวอยางที่ 1 หรือตัวอยางที่ 2 ตามความเขมขนของ
ซัลไฟดในตัวอยางน้ํา) หลอดที่สอง (Tube B) ใสกรดซัลฟวริก (1+1) จํานวน 0.5 มิลลิลิตร แลว
หยดไอรออน (III) คลอไรด (Ferric Chloride Solution) จํานวน 3 หยด (0.15 มิลลิลิตร )ลงในทั้ง
2 หลอด ปดจุกทั้งสองเพื่อผสมสารละลายในหลอดทดลองโดยคว่ําไปมาชาๆหลอดละ 1 ครั้ง (ถา
ผสมหลายครั้งอาจจะเกิดการสูญเสียไฮโดรเจนซัลไฟดกอนจะเกิดปฏิกิริยาทําใหคาที่ไดต่ํากวา
ความเปนจริง)
2. ถามีซัลไฟดอยู เมื่อใสสารละลายทดสอบตัวที่ 1 ลงไปจะเกิดสีฟาอยางสมบรูณในหลอดทดลอง
อันแรก(Tube A) ภายใน 1 นาที หลังจากนั้นใหเติมสารละลายไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน
ฟอสเฟต 1.6 มิลลิลิตร ลงทั้ง 2 หลอดและผสมโดยวิธีดังขอ 1
3. ถาใชสารละลายตัวที่ 2 จะตองคอยจนถึง 5 นาที จึงจะเติมสารละลายไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน
ฟอสเฟต สีที่เกิดจะคงอยูไดประมาณ 2 ชั่วโมง ถาเก็บไวในที่ที่ไมมีแสงสวางจัด
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4. ทิ้งไวประมาณ 3-15 นาที จึงหยดสารละลายเมทิลีนบลู ตัวที่ 1 หรือตัวที่ 2 ลงในหลอดที่สองทีละ
หยดหรือทีละนอยๆ ใหมีสีเทากับสีในหลอดทดลองอันแรก จดจํานวนสารละลายเมทิลีนบลู ที่
หยดลง (ถาใชซิงคแอซีเตต จะตองทิ้งไวอยางนอย 10 นาที จึงจะทําการเทียบสี)
การเทียบสีระหวางทั้ง 2 หลอด
1. การเทียบสีดวยการมองเห็น (Visual Color Determination)
การเทียบสี
ถาสีที่ไดออนหรือจาง แสดงวามีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด นอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ควรจะ
เทียบสีโดยดูจากขางบนหลอดทดลอง ซึ่งวางอยูบนแผนกระดาษหรือแผนกระเบื้องขาว ถาสีที่ไดเขม
แสดงวาซัลไฟดมากกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตรจนถึง 20 มิลลิกรัมติอลิตร การดูสีเปรียบเทียบใหดูหลอด
ทดลองตามขวาง ปริมาตรสารละลายในหลอดทั้งสองตองเทากัน (เติมดวยน้ํากลั่นใหเทากัน)
ในกรณีที่ใชสารละลายทดสอบตัวที่ 1 แลวใหสีที่แสดงวาปริมาณซัลไฟดมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร ใหเจือจางตัวอยางน้ําลงโดยวิธีดังตอไปนี้
1) ตวงน้ํากลั่นตมใหมๆและทําใหเย็นลงแลว 6 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง เติม
สารละลายทดสอบตัวที่ 1 จํานวน 0.5 มิลลิลิตร แลวใสตัวอยางน้ํา 1.5 มิลลิลิตร
2) หยดไอรออน (III) คลอไรด 0.15 มิลลิลิตร (3หยด)และเทียบสีตามวิธีดังกลาวมาแลว
3) ผลที่ไดตองคูณดวย 5 จึงจะไดปริมาณซัลไฟดคิดเปนมิลลิกรัมตอลิตรของตัวอยางน้ําที่
มีซัลไฟดสูง
4) ถาใชสารละลายทดสอบตัวที่ 2 แลวใหสีเขมกวาสีที่แสดงวามีซัลไฟด 5 มิลลิกรัมตอ
ลิตรแสดงวาสีที่เกิดขึ้นไมเปนสัดสวนกับจํานวนซัลไฟดที่มีอยู ในกรณีเชนนี้ใหรายงาน
วา “5+”
การคํานวณ
1) เมื่อใชสารละลายเมทิลีนบลู ตัวที่ 1 ซึ่ง 1 หยด (0.05มิลลิลิตร ) เทากับซัลไฟด (S=)
จํานวน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตอตัวอยางที่ใช 7.5 มิลลิลิตร
∴ ปริมาณซัลไฟด(S=)(มิลลิกรัมตอลิตร) จะเทากับ จํานวนหยดของสารละลาย
เมทิลีนบลูตัวที่ 1 หรือเทากับ จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายเมทิลีนบลูตัวที่ 1ที่ใช x
20
2) เมื่อใชสารละลายเมทิลีนบลูตัวที่ 2 ซึ่ง 1 หยด (0.05 มิลลิลิตร ) เทากับซัลไฟด 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร ตอตัวอยาง 7.5 มิลลิลิตร
∴ ปริมาณซัลไฟด(S=)(มิลลิกรัมตอลิตร) จะเทากับจํานวนหยดของสารละลายเมทิ
ลีนบลูตัวที่ 2 x 0.1 หรือเทากับ จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายเมทิลีนบลูตัวที่ 2 x 2
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2. การเทียบสีดวยเครื่องสเปคโตรไฟโตมิเตอร (Photometric Color Determination)
ถาใชเซลลที่มี Light path ยาว 1 เซ็นติเมตร จะเหมาะสําหรับใชวัดปริมาณซัลไฟดในชวง 0.1
ถึง 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ถาปริมาณซัลไฟดในชวงอื่นๆใหเลือกใชเซลลที่เหมาะสมโดยที่มีขอจํากัดคือ
ปริมาณซัลไฟดที่สามารถหาไดจะตองทําใหตัวอยางมีปริมาณซัลไฟดนอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร
วิธีการเทียบสี ทําดังนี้
1) เตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมซัลไฟด (Standard Sodium Sulfide Solution) ที่
ความเขมขนตางๆ ซึ่งสามารถหาความเขมขนที่แทจริงโดยวิธีการไอโอโดเมตริก
2) ทําใหเกิดสีตามวิธีที่ไดกลาวมาแลว
3) ปรับเครื่องมือใหวัดคาการดูดกลืนแสง(Absorbance)ที่ความยาวคลื่น (Working
Wavelength) 664 นาโนเมตร
4) ปรับใหคาการดูดกลืนแสงเปนศูนย(0) โดยใชสารละลายที่ไดในหลอดที่ 2 หรือหลอด
B (Tube B)
5) อานคาการดูดกลืนแสง(Absorbance)ของหลอดที่ 1 หรือหลอดเอ (Tube A) ของ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมซัลไฟดที่ความเขมขนตางๆ ในชวง 0 ถึง 1.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
6) สรางกราฟมาตรฐาน (Calibration or Standard Curve) โดยกราฟจะเปนเสนตรงในชวง
ความเขมขน 0 ถึง 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
7) อานคาการดูดกลืนแสง(Absorbance)ของหลอดที่ 1 หรือหลอดเอ (Tube A) ของตัวอยาง
แลวนํามาหาปริมาณซัลไฟดจากกราฟมาตรฐาน

วิธีวิเคราะหซัลไฟดสวนที่ละลาย
ทําเชนเดียวกับวิธีไตเตรต (ไอโอโดเมตริก) ขอ 1 และ 2 แตใชขวด 100 มิลลิลิตร แทนที่จะเปนขวด 1
ลิตร และลดจํานวนอะลูมินัมคลอไรด (AlCl3) และโซเดียมไฮดรอกไซดเปน 4 หยด หรือจํานวนที่พอจะทําให
น้ําใส จํานวนสารละลายทั้งสองที่ใชตองเทากัน แลวตรวจวิเคราะหโดยวิธีเทียบสีตอไปโดยใชตัวอยางน้ําใส
7.5 มิลลิลิตร
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วิธีวิเคราะหปริมาณซัลไฟดทั้งหมดในกรณีที่มีปริมาณต่ํามาก
หลักการ
จํานวนซัลไฟดในน้ําที่มีปริมาณต่ํามากๆ 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร จะตองใชซิงคแอซีเตตใสลงไป
ชวยใหเกิดซิงคซัลไฟด ซึ่งจะตกตะกอนรวมมากับซิงคไฮดรอกไซดเมื่อทําใหเปนดาง ตั้งทิ้งไวใหปริมาณ
ซัลไฟดรวมกันเขาและมีปริมาตรนอยลง ซึ่งจะนํามาตรวจโดยวิธีเทียบสีได
รีเอเจนต
1. ซิงคแอซีเตต 1 โมลตอลิตร
วิธีการเตรียม
ละลายซิงคแอซีเตตไดไฮเดรต 22 กรัม ในน้ํากลั่น แลวเติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตรเปน 100
มิลลิลิตร
2. โซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมลตอลิตร
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หนัก 4 กรัม ในน้ํากลั่น แลวเติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตรเปน 100
มิลลิลิตร
วิธีวิเคราะห
1. ใสสารละลายซิงคแอซีเตต 1 มิลลิลิตร ในขวด 250 มิลลิลิตร หรือ 500 มิลลิลิตร เติมตัวอยางน้ํา
ลงในขวด วัดจํานวนตัวอยางน้ําโดยทําเครื่องหมายไวบนขวด
2. ใสโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 1 โมลตอลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร คนใหเขากัน ประมาณ 1 หรือ
2 นาที เพื่อใหเกิดตะกอน ตั้งทิ้งไวใหตะกอนนอนกนดูดน้ําใสออกเกือบหมดราวรอยละ 80-95
ของปริมาตรทั้งหมด แตตองระวังอยาใหตะกอนออกมาดวย เทตะกอนและน้ําที่เหลือลงใน
กระบอกตวงและวัดปริมาตร แลวนํามาตรวจซัลไฟดโดยวิธีเทียบสีตอไป
3. ปริมาตรของสารละลายซิงคแอซีเตตที่ใสอาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อใหตะกอนตกดี ปริมาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใสตองเทากับปริมาตรของสารละลายซิงคแอซีเตตที่ใชดวย
การคํานวณ
ซัลไฟดทั้งหมด =
เมื่อ

TxB
A

A = ปริมาตรของน้ําตัวอยาง (มิลลิลิตร)
B = ปริมาตรตัวอยางที่เหลือรวมกับตะกอนภายหลังที่รินเอาน้ําใสออกแลว (มิลลิลิตร)
C = ปริมาณซัลไฟดทั้งหมดที่หาไดโดยวิธีเทียบสี (มิลลิกรัมตอลิตร)
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