บทที่ 12
การวิเคราะหคลอไรดในน้ํา
12.1 บทนํา
ในปจจุบันมีการตั้งและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆจํานวนมาก มีทั้ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ กลางและเล็ก ซึ่งจะตองมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบการระบายของเสียออก
นอกโรงงานเพื่อมิใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูของประชาชนตลอดจนเพื่อปองกันมิ
ใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนวิทยาโดยสวนรวม
โรงงานประกอบกิจการในการถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดองหรือทําใหเยือก
แข็งโดย ฉับพลันหรือเหือดแหง จัดอยูในโรงงานลําดับที่ 8(2) 1 การถนอมผัก พืชและผลไมตางๆ โดย
วิธีการดองจะใชเกลือแกงเปนสารถนอมอาหาร ซึ่งการดองมีหลายแบบ การดองแบบที่ใชกันสวนมาก
โดยทั่วๆไปจะใชน้ําเกลือประมาณ 30% โดยในครั้งแรกมักจะใสคลุกเคลาเกลือกับผัก พืชและผลไมที่
ตองการดองโดยไมตองผสมน้ํา สวนครั้งที่สองทําใหในน้ําเกลือมีเกลือแกงประมาณ 30% น้ําเกลือที่ใช
แลวจะมีนํามาใชใหอีกหนึ่งหรือสองครั้ง หลังจากนั้นจะขจัดทิ้งไป สวนระยะเวลาในการดองขึ้นอยูกับ
ชนิดของผัก พืชและผลไมที่นํามาดอง เชน การดองแตงกวา จะใชเวลาประมาณ 45 วัน เปนตน การดอง
อีกวิธีหนึ่งเรียกวา การดองแบบเย็น โดยจะนําพืชผักตางๆมาลางทําความสะอาด บรรจุลงภาชนะบรรจุ
ใสเกลือและนําไปเก็บในหองเย็นเพื่อสงขายตอไป
ในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทดองผัก พืชและผลไมนี้จะมีน้ําเสียออกมาในสวนการ
ลางวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและการลางบริเวณทํางาน และอีกสวนหนึ่งมาจากน้ําเกลือที่ใชในการดองผัก พืช
และผลไมนั้นๆ ทําใหน้ําทิ้งมีประมาณเกลือแกง (Sodium Chloride)สูง จะตองมีการบําบัดน้ําทิ้งกอนที่
จะระบายออกนอกโรงงานเพื่อใหน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานนี้จะตองมีลักษณะเปนไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 2 แตตองไมใชวิธีการทําใหเจือจาง (Dilution)
น้ําทิ้งจากโรงงานดองผักพืชและผลไมนี้สวนมากจะประกอบดวย
1) สารอินทรีย เชน เศษผัก พืชและผลไมที่เกิดจากการตกแตงผลิตภัณฑ เปนตน
2) สารอนินทรีย เชน สารปรับสภาพความเปนกรด-ดาง (สวนมากนิยมใชปูนขาว) และ
เกลือแกง เปนตน
สารอินทรียจะสามารถประมาณการไดในรูปของคาความสกปรก (คาบีโอดี; Biological Oxygen
Demand) และสารแขวนลอย (Suspended Solid) สวนสารอนินทรียจะสามารถทราบปริมาณคราวๆไดในรูป
คาสารที่ละลายได (Dissolved Solid) โดยทั่วไปแลวผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนรวมทั้งระบบนิเวศนโดยรวมที่อาจจะเกิดขึ้นมักจะมีสาเหตุมาจากการที่น้ําทิ้งจากโรงงาน
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
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อุตสาหกรรมดองผัก พืชและผลไมมีสารที่ละลายไดมากเกินกวาที่ทางราชการกําหนด ซึ่งสารที่ละลายไดในน้ํา
ทิ้งจากโรงงานประเภทนี้สวนใหญจะประกอบดวย เกลือแกง (Sodium Chloride) ถึง 80%
ในกรณีที่น้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมดองพืชผักและผลไมนี้มีปริมาณเกลือแกงในน้ําทิ้งอยู
มากและบอบําบัดน้ําเสียไมมีการบดอัดหรือปูรองดวยวัสดุกันซึม เชน พลาสติก หรือทําเปนบอซีเมนต
เปนตน จะมีผลทําใหเกลือแกงที่ละลายอยูในน้ําทิ้งซึมลงไปในดิน หรือในกรณีที่น้ําทิ้งที่ระบายออกนอก
โรงงานลงสูแหลงรองรับน้ํามีปริมาณเกลือแกงมาก จะกอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน
1. ทําใหน้ําผิวดินในบริเวณใกลเคียงกับบอบําบัดน้ําทิ้งมีความเค็มเพิ่มมากขึ้น (น้ํากรอย) อัน
จะมีผลโดยตรงตอประชาชนเนื่องจากไมสามารถใชน้ําในการอุปโภคบริโภคได
2. ทําใหน้ําในแหลงรองรับน้ํามีปริมาณเกลือมากทําใหระบบนิเวศนของแหลงรองรับน้ํานั้น
เสียหรือเปลี่ยนไปอันจะมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา
3. ทําใหไมสามารถใชน้ําในแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมไดเนื่องจากมีความเค็มมากทําให
พืชที่ไมสามารถทนน้ําเค็มไดหยุดการเจริญเติบโตหรือตายได
คลอไรดในรูปของคลอไรดอิออน(Cl-) ถามีปริมาณมากพอจะทําใหน้ํามีรสเค็มหรือเปนน้ํากรอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบของอิออนบวก (Cation) ในน้ําดวย เชน น้ําบางแหลงมีปริมาณคลอไรด 250
มิลลิกรัมตอลิตร จะมีรสเค็มถาอิออนบวกที่มีอยูในน้ําคือ โซเดียม (Sodium) ทําใหเกิดเปนสารประกอบอิ
ออนิก (Ionic Compound)ที่มีรสเค็ม แตในน้ําบางแหลงมีประมาณคลอไรดสูงถึง 1000 มิลลิกรัมตอลิตร
แตไมมีรสเค็มเนื่องจากไมมีโซเดียมแตมีประมาณอิออนบวกชนิดอื่น เชน แคลเซียม (Calcium) และ
แมกนีเซียม (Magnesium) เปนตน
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการบริโภคกําหนดใหน้ําจะตองมีปริมาณคลอไรดสูงสุดไดไมเกิน
250.0 มิลลิกรัมตอลิตร (คํานวณเปนคลอรีน) และคุณลักษณะน้ําบาดาลที่ใชบริโภคจะตองมีปริมาณ
คลอไรดสูงสุดไดไมเกิน 600 มิลลิกรัมตอลิตร (คาที่เหมาะสม คือ 200 มิลลิกรัมตอลิตร) ฉะนั้นเพื่อ
ควบคุมใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําตางๆอันเนื่องมาจากปริมาณคลอไรดจากน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนอยที่สุด จึงตองมีมาตรการควบคุมดูแลการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
อยางใกลชิดและควรเก็บขอมูลคุณลักษณะน้ําทิ้งและแหลงรองรับน้ําตางๆ เพื่อใชในการพิจารณาหา
มาตรการปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป โดยเฉพาะในสวนการตรวจวัดปริมาณเกลือแกง
ซึ่งจะสามารถวิเคราะหปริมาณคลอไรดเพื่อจะไดทราบปริมาณของโซเดียมคลอไรดได
12.2 การเก็บตัวอยาง (Sampling and Storage)
เก็บตัวอยางน้ําถูกตองตามหลักการโดยใหตัวอยางน้ําเปนตัวแทนของแหลงน้ํานั้นๆ การเก็บตัวอยาง
จะตองใชขวดเก็บตัวอยางที่สะอาดปราศจากสารปนเปอนและจะตองทนตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไมมีคลอ
ไรดหรือสารอื่นๆที่อาจจะแทรกสอดในการวิเคราะห ขวดที่ใชอาจจะเปนขวดแกวหรือขวดพลาสติกก็ได
ปริมาณตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหประมาณ 100 มิลลิลิตร หลังจากเก็บตัวอยางแลวสามารถวิเคราะห
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ตัวอยางไดทันทีหรือจะทําการวิเคราะหในภายหลังก็ไดโดยไมตองเติมสารประกอบอื่นใดเปนพิเศษในการ
รักษาคุณลักษณะของตัวอยางใหคงสภาพไมเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
12.3 วิธีวิเคราะหโดยทั่วไป(Analytical Method)
การวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดอาจทําไดหลายวิธี คือ
1) วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยการติเตรตตัวอยางน้ํากับสารละลาย
มาตรฐานซิลเวอรไนเตรต (Standard Silver Nitrate Solution) โดยใชโพแทสเซียมโคร
เมตเปนอินดิเคเตอร ที่จุดยุติตะกอนจะเริ่มเปนสีอิฐ (reddish-brown)ในสารละลายสี
เหลือง
2) วิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric Nitrate Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยติเตรตตัวอยางกับสารละลายมาตรฐาน
เมอรคิวรี (II)ไนเตรต (Mercuric Nitrate) โดยใชไดเฟนิลคารบาโซน (diphynyl
carbazone) เปนอินดิเคเตอร ถึงจุดยุติเมื่อสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีฟามวง (blue-violet) วิธีนี้ใชหาคลอไรดปริมาณมาก และดูสีที่จุดยุติไดชัดเจน
3) วิธีซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด (Silver-Silver Chloride Electrode
Method)
ก. วิธีการติเตรต (Electrode Method with Silver Nitrate Titration)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด
(Silver-Silver Chloride Electrode) ซึ่งจะใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดเปนตัว
บงชี้จุดยุติของปฏิกิริยาในการติเตรตคลอไรดในตัวอยางน้ํากับสารละลายมาตรฐานซิล
เวอรไนเตรต โดยที่จุดยุติจะมีการเปลี่ยนแปลงคาศักยไฟฟามากในขณะที่ใชปริมาณ
ซิลเวอรไนเตรตเพียงเล็กนอย วิธีการวิเคราะหมีลักษณะคลายคลึงกับวิธีการวิเคราะห
วิธีที่ 1 แตกตางตรงที่จะใชคลอไรดอิเลคโทรดเปนตัวบอกจุดยุติของปฏิกิริยาแทนการ
ใชสารเคมีเปนอินดิเคเตอร
ข. วิธีการวัดโดยตรง (Electrode Method with Direct Reading)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่ง
เปน Ion Selective Electrode เฉพาะสําหรับคลอไรดเทานั้น โดยจะใชซิลเวอร-ซิลเวอร
คลอไรด อิเลคโทรดในการวัด Electrode Potential ของสารละลายมาตรฐานคลอไรด
แลวสรางกราฟมาตรฐานระหวาง Electrode Potential กับ ความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐานคลอไรด
4) วิธีเฟอรริไซยาไนด (Automated Ferricyanide Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใหเมอริคิวรีไทโอไซยาเนตทําปฏิกิริยากับ
คลอไรดโดยมีเฟอรริกไนเตรตอยูดวย คลอไรดจะจับกับเมอรคิวรี (II) ไดเปนเมอรคิวริก
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คลอไรด สวนไทโอไซยาเนตจะทําปฏิกิริยากับไอรออน (III) ทําใหเกิดสารประกอบสี
แดงเขมของเฟอรริกไทโอไซยาเนตซึ่งความเขมขนของเฟอรริกไทโอไซยาเนตจะเปน
สัดสวนกับปริมาณคลอไรดที่อยูในสารละลาย
วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method) และ วิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric Nitrate
Method) เปนวิธีที่คลายคลึงกันมากในหลายๆสวน การเลือกวาจะใชวิธีไหนสวนมากจึงขึ้นอยูกับความพอใจ
และความสะดวกของแตละบุคคล โดยวิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method) จะเหมาะสําหรับใชใน
การวิเคราะหคลอไรดในสารละลายหรือตัวอยางน้ําที่ใสไมขุนมากนักโดยจะตองมีปริมาณคลอไรดในน้ํา
ตัวอยางที่ติเตรทในชวง 0.15 - 10 มิลลิกรัมคลอไรด สวนวิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric Nitrate Method)
มีลักษณะเหมือนกันกับวิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method) แตวิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric
Nitrate Method)จะใหจุดยุติที่สามารถเห็นไดงายและชัดเจนกวา วิธีซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด
(Silver-Silver Chloride Electrode Method) สวนมากจะใชกับตัวอยางที่ยากแกการติเตรทโดยใชสารเคมี
เปนอินดิเคเตอรซึ่งไดแก ตัวอยางน้ําที่มีความขุนมาก
12.4 สารแทรกสอด (Interference)
ในตัวอยางน้ําที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดอาจจะมีสารรบกวนหรือสารแทรกสอด
(Interfering materials)ในการวิเคราะห ในกรณีของการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ําใน
แหลงรองรับน้ําทิ้ง ผูเก็บตัวอยางอาจจะเปนผูที่ทราบดีที่สุดวาในตัวอยางน้ําอาจจะมีสารหรือสิ่งใดบางซึ่ง
อาจจะปนเปอนในน้ําเสียและจะรบกวนการวิเคราะห สารเหลานี้อาจจะมาจากขบวณการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืออาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติขณะถูกบําบัดในระบบบําบัดน้ําทิ้งก็ได
ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูวิเคราะหในการใชเปนบันทัดฐานในการพิจารณาวิธีวิเคราะหที่ใชและการพิจารณาหา
วิธีกําจัดสารแทรกสอดเหลานี้ไดอยางถูกตองและไมเสียเวลามากนัก
ในการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดในแตละวิธีจะมีสารแทรกสอดที่แตกตางกันออกไปซึ่งพอสรุปได
ดังนี้
1) วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยการติเตรตตัวอยางน้ํากับสารละลายมาตรฐานซิล
เวอรไนเตรต (Standard Silver Nitrate Solution) โดยใชโพแทสเซียมโครเมตเปนอินดิเคเตอร
สารแทรกสอดที่อาจจะพบในตัวอยางน้ําและรบกวนปฏิกิริยา คือ
- พวกโบรไมด (Bromide)ไอโอไดด (Iodide) และไซยาไนด (Cyanide) สารเหลานี้สามารถ
ทําปฏิกิริยากับซิลเวอรไนเตรตไดเชนกัน
- ถาในตัวอยางน้ํามีออโทฟอสเฟต(orthophosphate) อยูมากกวา 25 มิลลิกรัมตอลิตร จะ
ทําใหเกิดเปนตะกอนของซัลเวอรฟอสเฟต (Silver Phosphate)
- ถาในตัวอยางน้ํามีปริมาณเหล็ก (Iron Content) อยูมากกวา 10 มิลลิกรัมตอลิตร จะทํา
ใหการดูสีของตะกอนที่จุดยุติผิดพลาดไปได
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- สารไทโอซัลเฟต (thiosulphate) ซัลไฟด (sulfide)และซัลไฟต (Sulfite) จะทําปฏิกิริยากับ
ซิลเวอรไนเตรตได แตสารพวกนี้สามารถกําจัดไดโดยการออกซิไดสตัวอยางน้ํากอนทําการ
วิเคราะหโดยใชวิธีนี้ซึ่งการออกซิไดซทําไดโดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen
Peroxide) วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method)จะใชหาปริมาณคลอไรดซึ่งละลายอยู
ในน้ําใสไมมีสี มีปริมาณนอยประมาณ 1.5 มิลลิกรัม ถึง 100 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตรไดเปนอยาง
ดี
2) วิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric Nitrate Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยติเตรตตัวอยางกับสารละลายมาตรฐานเมอรคิวรี
(II)ไนเตรตหรือเมอรคิวริกไนเตรต (Mercury(II) Nitrate or Mercuric Nitrate; Hg(NO3)2) โดย
ใชไดเฟนิลคารบาโซน (diphenyl carbazone) เปนอินดิเคเตอร สารแทรกสอดที่อาจจะพบใน
ตัวอยางน้ําและรบกวนปฏิกิริยา คือ
- โบรไมดอิออน(Bromide) และไอโอไดดอิออน(Iodide) สามารถทําปฏิกิริยากับเมอรคิวริก
ไนเตรตไดเชนกัน
- โครเมตอิออน(Chromate; CrO4=) เฟอรริกอิออน(Iron(III) ion; Fe3+)และซัลไฟต (Sulfide;
S=) จะรบกวนปฏิกิริยาถามีปริมาณมากกวา 10 มิลลิกรัมตอลิตร
- ถามี Chromiun {Cr(VI)} และ Iron {Fe (III)} ในปริมาณความเขมขน มากกวา 10
มิลลิกรัมตอลิตร จะไปรบกวนปฏิกิริยาการวิเคราะหหาคลอไรด แตสามารถกําจัดไดโดยการ
รีดิวซ(Reduction)ใหเปน Cr(III) และ Fe (II)
3) วิธีซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด (Silver-Silver Chloride Electrode Method)
ก. วิธีการติเตรต (Electrode Method with Silver Nitrate Titration)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่งจะใชซิล
เวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดเปนตัวบงชี้จุดยุติของปฏิกิริยาในการติเตรตตัวอยางน้ํากับ
สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรต สารแทรกสอดที่อาจจะพบในตัวอยางน้ําและรบกวนการ
วิเคราะห คือ
- พวกโบรไมด (Bromide)และไอโอไดด (Iodide) สามารถทําปฏิกิริยากับซิลเวอรไนเตรตได
เชนกัน
- เฟอรริไซยาไนด (Ferricyanide) ทําใหผลการวิเคราะหที่ไดมีคาสูงกวาความเปนจริง กอน
การวิเคราะหจะตองกําจัดเฟอรริไซยาไนดออกกอน
- โครเมตอิออน(Chromate; CrO4=)และไดโครเมตอิออน(Dichromate; Cr2O7=)จะรบกวน
ปฏิกิริยาและควรจะรีดิวซใหเปนโครเมียม (III) กอนการวิเคราะห
- เฟอรริกอิออน (Iron (III)) จะรบกวนปฏิกิริยาถามีปริมาณมากกวาคลอไรดในตัวอยางน้ํา
- โครมิกอิออน (Chromic ion; Cr3+) เฟอรรัสอิออน(Ferrous ion; Fe2+)และฟอสเฟต
(Phosphate; PO43-)จะไมรบกวนปฏิกิริยา
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ข.วิธีการวัดโดยตรง (Electrode Method with Direct Reading)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่งเปน Ion
Selective Electrode เฉพาะสําหรับคลอไรดเทานั้น โดยจะใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด อิเลค
โทรดในการวัด Electrode Potential สารแทรกสอดที่รบกวนการวิเคราะหโดยวิธีนี้คือ
- อิออนที่สามารถเกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํากับซิลเวอรจะทําใหเมมเบรนของ ซิล
เวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดเสียได
- สารที่เปนตัวริดิวซอยางแรง(Strong reducing agents)จะเกิดเปนชั้นที่ผิวของซิลเวอร-ซิล
เวอรคลอไรดอิเลคโทรด ทําใหประสิทธิภาพการวัดลดลง
- ปรอท(Murcury) โบรไมด (Bromide) ไอโอไดด (Iodide) ไซยาไนด (Cyanide) และ
ซัลไฟด (Sulfide) จะรบกวนการวัด
- ไฮดรอกไซดอิออน (สารละลายมีสภาวะเปนเบส) ถามีปริมาณมากจะรบกวนการวิเคราะห
ดวย
4) วิธีเฟอรริไซยาไนด (Automated Ferricyanide Method)
อาจจะมีสารแทรกสอดในปฏิกิริยาบางแตไมมีผลมากนัก ตัวอยางสารแทรกสอดคือ ไทโอ
ไซยาเนต ไซยาไนด รวมทั้งสารที่สามารถทําปฏิกิริยากับเมอรคิวรี(II) ได
12.5 ทฤษฎีและปฏิกิริยา
ในการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดในน้ําอาจทําไดหลายวิธีตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในแตละวิธี
จะมีปฏิกิริยาที่สําคัญๆหลายปฏิกิริยาและผูวิเคราะหควรจะตองทราบเพื่อการวิเคราะหที่ถูกตองและสามารถ
ใชในการแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
1) วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยการติเตรตตัวอยางน้ํากับสารละลายมาตรฐานซิล
เวอรไนเตรต (Standard Silver Nitrate Solution) โดยใชโพแทสเซียมโครเมตเปนอินดิเคเตอร ที่จุด
ยุติตะกอนจะเริ่มเปนสีอิฐ (reddish-brown)ในสารละลายสีเหลือง
ในขั้นตอนแรก คลอไรดอิออนในสารละลายหรือในตัวอยางน้ําจะทําปฏิกิริยากับซิลเวอร
อิออนในสารละลายซิลเวอรไนเตรต ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น ดังสมการ(12-1 ถึง 12-2)
Ag+ + Cl→ AgCl(s)
.............(12-1)
หรือ
AgNO3 + Cl- → AgCl(s) + NO3.............(12-2)
(ตะกอนสีขาว)
+
Ksp = [Ag ][Cl ] = 10-10
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ในขั้นตอนสุดทายซึ่งเปนจุดยุติซึ่งมีโครเมตอิออนอยูดวย เมื่อคลอไรดอิออนทําปฏิกิริยจน
หมดกับซิลเวอรอิออน เมื่อเติมซิลเวอรไนเตรตลงไปอีกจนมากเกินพอจะมีซิลเวอรอิออนเหลือใน
สารละลาย ซิลเวอรอิออนจะทําปฏิกิริยากับโครเมตอิออน ใหตะกอนสีอิฐ ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น ดัง
สมการ (12-3 ถึง 12-4)
2Ag+ + CrO4= → Ag2CrO4(s)
.............(12-3)
หรือในกรณีที่ใชโพแทสเซียมโครเมตเปนอินดิเคเตอร
2AgNO3 + K2CrO4= → Ag2CrO4(s) + 2KNO3
.............(12-4)
(ตะกอนสีอิฐ)
กรณีที่มีโบรไมด ไอโอไดดและไซยาไนดเปนสารแทรกสอด ทําใหวิเคราะหหาปริมาณคลอ
ไรดไดมากกวาที่เปนจริงเนื่องจากสารแทรกสอดเหลานี้สามารถจะทําปฏิกิริยากับซัลเวอรไนเตรตได
เหมือนคลอไรด ดังสมการ(12-5 ถึง 12-7)
Ag+ + Br→ AgBr(s)
.............(12-5)
(Ksp = 10-13)
Ag+ + I→ AgI(s)
.............(12-6)
-17
(Ksp = 10 )
Ag+ + 2CN- → Ag[(CN)2].............(12-7)
ถาในตัวอยางน้ํามีออโทฟอสเฟต (orthophosphate) อยูในสารละลายหรือในตัวอยางน้ํา
ซิลเวอรจะทําปฏิกิริยากับฟอสเฟตทําใหเกิดเปนตะกอนของซัลเวอรฟอสเฟต (Silver Phosphate)
ดังสมการ(12-8)
3Ag+ + PO4≡ → Ag3PO4(s)
.............(12-8)
ไทโอซัลเฟต (thiosulfate ion) ซัลไฟด (sulfide)และซัลไฟต (Sulfite ion) จะทําปฏิกิริยากับ
ซิลเวอรไนเตรตได โดยเฉพาะไทโอซัลเฟตอิออน (thiosulphate ion) จะจับกับซิลเวอรเกิดเปนอิออน
เชิงซอนที่เสถียรมากซึ่งจะเห็นไดจากคา K ที่มีคาสูงมาก สารละลายไทโอซัลเฟตอิออนจะสามารถ
ละลายเงินเฮไลดได ดังนั้นจึงใชเปนสารตรึงปฏิกิริยาในกระบวณการลางและอัดรูป ปฏิกิริยาระหวาง
ไทโอซัลเฟตอิออน (thiosulfate ion)กับซิลเวอรเกิดขึ้นดังสมการ(12-9)
Ag+ + 2S2O32- → [Ag (S2O3)2]3.............(12-9)
K = 1.6 x 1013
ซัลไฟดในตัวอยางน้ําจะเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนกับซิลเวอร เกิดเปนสารประกอบ Ag2S ที่มี
คาคงที่การละลายนอยมาก (Ksp = 10-50) ดังสมการ (12-10)
→ Ag2S(s)
.............(12-10)
2Ag+ + S=
Ksp = [Ag+]2[S=] = 10-50
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ไทโอซัลเฟต (thiosulfate ion) ซัลไฟด (sulfide)และซัลไฟต (Sulfite ion) สามารถกําจัดได
โดยการออกซิไดสตัวอยางน้ํากอนทําการวิเคราะหโดยใชวิธีนี้ซึ่งการออกซิไดซทําไดโดยใชไฮโดรเจน
เปอรออกไซด (Hydrogen Peroxide) ดังสมการ(12-11ถึง 12-19)
1. Sulfite Ion
SO3≡ + H2O → SO42- + 2H+ + 2e.............(12-11)
H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O
.............(12-12)
-----------------------------------------------SO3≡ + H2O2 → SO42- + H2O
.............(12-13)
-----------------------------------------------2. Thiosulfate Ion
2S2O32- → S4O62- + 2e.............(12-14)
H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O
.............(12-15)
-----------------------------------------------2S2O32- + H2O2 + 2H+ → S4O62- + 2H2O
.............(12-16)
-----------------------------------------------3. Sulfide Ion
S2- → S(s) + 2e.............(12-17)
H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O
.............(12-18)
-----------------------------------------------.............(12-19)
S2- + H2O2 + 2H+ → S(s) + 2H2O
-----------------------------------------------การคํานวณ
จากสมการ ( ) ซิลเวอรไนเตรต จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยาพอดีกับคลอไรด จํานวน 1
โมล หรือ 35.45 กรัม หรือ 35450 มิลลิกรัม
ตัวอยาง
ถาใชสารละลายซิลเวอรไนเตรต เขมขน M โมลตอลิตร จํานวน A มิลลิลิตร ในการติเตรต
กับตัวอยาง C มิลลิลิตร และใชสารละลายซิลเวอรไนเตรต เขมขน M โมลตอลิตร จํานวน B
มิลลิลิตร ในการติเตรตกับน้ํากลั่น C มิลลิลิตร
วิธีคิด
ซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการทําปฏิกิริยาพอดีกับคลอไรดในตัวอยาง C mL
= AM - BM
mMole
= (A - B) x M mMole
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แตเนื่องจาก 1 mMole Chloride = 35.45 mg
Chloride
= (A - B) x M x 35.45 mg
เมื่อใชตัวอยางในการวิเคราะห = C mL ดังนั้น
Chloride (mg/L) = {(A - B) x M x 35.45 x 1000} / C
= {(A - B) x M x 35450} / C
ถาตองการคํานวณเปนโซเดียมคลอไรดก็สามารถทําไดดังนี้
เนื่องจาก 1 mMole Sodium Chloride = 58.45 mg
Chloride as NaCl (mg/L) = {(A - B) x M x 58450} / C
หมายเหตุ
สําหรับสารละลายซิลเวอรไนเตรต
ความเขมขน M โมลาร = 1 x M นอรมัล
หรือ Normality = Molarity
ถา N = Normality ของสารละลายซิลเวอรไนเตรต ดังนั้นการคํานวณจะไดดังนี้
1) Chloride (mg/L) = {(A - B) x N x 35450} / C
2) Chloride as NaCl (mg/L) = {(A - B) x N x 58450} / C
2) วิธีเมอรคิวรี(II)ไนเตรต (Mucuric Nitrate Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยติเตรตตัวอยางกับสารละลายมาตรฐานเมอรคิวรี
(II)ไนเตรต (Mercuric Nitrate) โดยใชไดเฟนิลคารบาโซน (diphynyl carbazone) เปนอินดิเคเตอร
ถึงจุดยุติเมื่อสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีฟา-มวง (blue-violet)
ในขั้นตอนแรก คลอไรดอิออนในสารละลายหรือในตัวอยางน้ําจะทําปฏิกิริยากับเมอรคิว
ริกอิออนในสารละลายเมอรคิวริกไนเตรต ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น ดังสมการ (12-20)
Hg2+ + 2Cl-

→

HgCl2

.............(12-20)

HgCl2 + 2NO3-

.............(12-21)

หรือ
Hg(NO3)2 + 2Cl- →
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การคํานวณ
จากสมการ ( ) เมอรคิวริกไนเตรต จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยาพอดีกับคลอไรด จํานวน 2
โมล หรือ 2 x 35.45 กรัม หรือ 70,900 มิลลิกรัม
ตัวอยาง
ถาใชสารละลายเมอรคิวริกไนเตรต เขมขน M โมลตอลิตร จํานวน X มิลลิลิตร ในการติเตรต
กับตัวอยาง Z มิลลิลิตร และใชสารละลายเมอรคิวริกไนเตรต เขมขน M โมลตอลิตร จํานวน Y
มิลลิลิตร ในการติเตรตกับน้ํากลั่น Z มิลลิลิตร
วิธีคิด
เมอรคิวริกไนเตรตที่ใชในการทําปฏิกิริยาพอดีกับคลอไรดในตัวอยาง Z mL
= XM - YM
mMole
= (X - Y) x M mMole
แตเนื่องจาก 1 mMole Chloride = 70.90 mg
Chloride
= (X - Y) x M x 70.90 mg
เมื่อใชตัวอยางในการวิเคราะห = Z mL ดังนั้น
Chloride (mg/L) = {(X - Y) x M x 70.90 x 1000} / Z
= {(X - Y) x M x 70900} / Z
ถาตองการคํานวณเปนโซเดียมคลอไรดก็สามารถทําไดดังนี้
เนื่องจาก 1 mMole Sodium Chloride = 116.90 mg
Chloride as NaCl (mg/L) = {(X - Y) x M x 116900} / Z
หมายเหตุ
สําหรับสารละลายเมอรคิวริกไนเตรต
ความเขมขน M โมลาร = 2 x M นอรมัล
หรือ Normality = Molarity
ถา N = Normality ของเมอรคิวริกไนเตรต ดังนั้นการคํานวณจะไดดังนี้
1) Chloride (mg/L) = {(X - Y) x N x 35450} / Z
2) Chloride as NaCl (mg/L) = {(X - Y) x N x 58450} / Z
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3) วิธีซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด (Silver-Silver Chloride Electrode Method)
ก. วิธีการติเตรต (Electrode Method with Silver Nitrate Titration)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่งจะใชซิล
เวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดเปนตัวบงชี้จุดยุติของปฏิกิริยาในการติเตรตตัวอยางน้ํากับ
สารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตซึ่งเหมือนกับวิธีซิลเวอรไนเตรตแตใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด
อิเลคโทรดแทนโพแทสเซียมไดโครเมต ลักษณะปฏิกิริยาสําคัญของการติเตรตและของสารแทรกสอด
จึงเหมือนกับวิธีซิลเวอรไนเตรต
ในขณะที่เติมสารละลายซิลเวอรไนเตรตลงไป ซิลเวอรอิออนจะทําปฏิกิริยากับคลอไรดเกิด
เปนซิลเวอรคลอไรด ซึ่งทําใหปริมาณคลอไรดในสารละลายลดลงตามลําดับอันเปนผลให Electrode
Potential เปลี่ยนแปลงไปดวย ถาตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของ Electrode Potential (mV) กับ
ปริมาณสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่เติมลงไป (อัตราสวน = mV/mL) แลวสรางกราฟการติเตรตระ
หวางอัตราสวน mV/mL และ ปริมาณสารละลายซิลเวอรไนเตรต (mL) จะทําใหทราบจุดยุติของการ
ติเตรตไดโดยเปนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง mV/mL มากที่สุด
ข.วิธีการวัดโดยตรง (Electrode Method with Direct Reading)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่งเปน Ion
Selective Electrode เฉพาะสําหรับคลอไรดเทานั้น โดยจะใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดใน
การวัด Electrode Potential ในสารละลาย ซึ่งคา Electrode Potential นี้จะเปนสัดสวนกับความ
เขมขนของคลอไรดในสารละลาย
คลอไรดอิเลคโทรดประกอบดวย Sensing element ซึ่งจะเชื่อมติดกับตัวอิเลคโทรด(ทําดวย
สารประเภทอีพอกซี่) เมื่อจุมคลอไรดอิเลคโทรดในสารละลายที่มีคลอไรดอยูจะเกิด Electrode
Potential ขึ้นที่ Sensing element ซึ่ง Electrode Potential นี้จะขึ้นกับระดับปริมาณของคลอไรดใน
สารละลายโดยการวัดเทียบกับ Reference Electrode Potential โดยใช pH/mV meter หรือ Ion
meter ก็ได คาของ Electrode Potential จะขึ้นกับปริมาณคลอไรดตามสมการของเนอรสท (Nernst
Equation) ดังสมการ (12-22 )

เมื่อ E
E0
A
S

E = E0 + S log(A)
= Measured Electrode Potential
= Reference Electrode Potential
= The level of chloride ion in solution
= Electrode slope
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.............(12-22)

Change in Reading (mV/mL)

Silver Nitrate
Added (mL)
23.500
24.500
25.000
25.250
25.500
25.750
26.000
26.500
27.500

Midpoint
(mL)

Reading Change
(mV/mL)

24.000
24.750
25.125
25.385
25.625
25.875
26.250
27.000

18.000
36.000
48.000
52.000
52.000
44.000
32.000
18.000

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000
24.000 24.750 25.125 25.385 25.625 25.875 26.250 27.000
mL Silver Nitrate Added

รูปที่ 12-1 แสดงตัวอยางขอมูลการติเตรตและกราฟระหวาง mV/mL และ mL AgNO3
ระดับปริมาณของคลอไรดอิออน (A) คือ Activity หรือ Effective Concentration ของคลอ
ไรดอิออนอิสระในสารละลาย ซึ่ง Activity of Free Chloride Ion จะเปนสัดสวนกับความเขมขนของ
คลอไรดอิออน ดังสมการ (12-23)
A = γCf
เมื่อ A = Activity of free chloride ion in solution
γ = Ionic activity coefficient
Cf = Free chloride ion concentration

12 - 12

.............(12-23)

Ionic activity coefficient เปนคาที่เปลี่ยนแปลงไดและขึ้นอยูกับ Total Ionic Strength
ของสารละลาย ซึ่งคา Ionic Strength นี้นิยามตามสมการ (12-24)
Ionic Strength = 1/2ΣCiZi2
.............(12-24)
เมื่อ Ci
= Concentration of ion i
Zi
= Charge of ion i
ถาสารละลายมี Ionic strength สูงและคงที่เมื่อเทียบกับความเขมขนของอิออนที่ตองการ
วัด ทําใหคา Activity coefficient มีคาคงที่ ฉะนั้น Activity จะแปรผันเปนอัตราสวนโดยตรงกับความ
เขมขน และเพื่อใหสารละลายมี Ionic strength สูงและคงที่เมื่อเทียบกับความเขมขนของอิออนที่
ตองการวัดจึงตองเติมตัวปรับ Ionic strength ซึ่งเรียกวา Ionic Strength Adjuster (ISA) ซึ่งมี
สารละลายหลายชนิดที่ใชเปน ISA ได เชน Sodium Nitrate Solution เขมขน 5 โมลตอลิตร เปนตน

Electrode Potential (mV)

ppm Chloride Electrode Potential(mV)
1
262
10
206
100
150
1000
94

300
250
200
150
100
50
0
1

10

100

1000

Chloride (ppm)

รูปที่ 12-2 แสดงตัวอยางกราฟมาตรฐานสําหรับหาปริมาณคลอไรด
จาก Nernst Equation เมื่อวัด Electrode Potential ของสารละลายมาตรฐานคลอไรดแลว
สรางกราฟระหวาง Electrode Potential (mV) และ Log C ถา C คือความเขมขนเปนโมลตอลิตร
หรือสวนในลานสวนหรือมิลลิกรัมตอลิตรก็ได ดังตัวอยางในรูปที่ 12-2
เมื่อสรางกราฟมาตรฐาน (Standard or Calibration Curve) ไดแลว ก็สามารถหาปริมาณ
คลอไรดในตัวอยางไดโดยการวัด Electrode Potential แลวนํามาเปรียบเทียบคา Electrode
Potential ในกราฟมาตรฐานวามีปริมาณคลอไรดจํานวนเทาใด
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จากกราฟในรูป 12-2 ความชันของกราฟ (Slope) คือ คาของ S ใน Nernst Equation ซึ่ง
ความชันนี้จะขึ้นกับชนิดของอิเลคโทรดแตละอัน คาความชันจะมีคาลดลงถาอิเลคโทรดถูกใชงาน
มากและมีประสิทธิภาพและความวองไวลดลง นอกจากนี้ความชันยังขึ้นกับอุณหภูมิของสารละลาย
ดวย
(ตารางที่ 12-1 )
ตารางที่ 12-1
แสดงตัวอยางของความชันที่แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิ
ของคลอไรดอิเลคโทรด
อุณหภูมิ
(°C)
0
10
20

ความชัน
(mV/decad
e)
54.2
56.2
58.2

อุณหภูมิ
(°C)

ความชัน
(mV/decade)

25
30
40

59.2
60.1
62.1

การวิเคราะหคลอไรดโดยวิธีใชคลอไรดอิเลคโทรด เปนการวัดปริมาณคลอไรดอิออนอิสระที่
ละลายอยูในสารละลายซึ่งถามีอิออนของโลหะบางชนิดอยูในสารละลายอาจจะทําใหเกิดเปน
สารประกอบเชิงซอน (Complexation) และตะกอน (Precipitation)ของโลหะอิออนกับคลอไรดอิ
ออนได (ตารางที่ 12-2 )
ตารางที่ 12-2 Levels of Complexing Agents Causing a 10% Error at 10-4 M
Chloride for a Specific Chloride Electrode.
4 x 10-4 M (80 ppm)
Bi+++
Cd++
2 x 10-3 M (200 ppm)
2 x 10-2 M (1100 ppm)
Mn++
Pb++
2 x 10-3 M (400 ppm)
Sn++
6 x 10-3 M (700 ppm)
Tl+++
4 x 10-5 M (8 ppm)

4) วิธีเฟอรริไซยาไนด (Ferricyanide Method)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใหเมอรคิวรีไทโอไซยาเนตทําปฏิกิริยากับคลอไรด
โดยมีเฟอรริกไนเตรตอยูดวย คลอไรดจะจับกับเมอรคิวรี (II) ไดเปนเมอรคิวริกคลอไรด สวนไทโอไซ
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ยาเนตจะทําปฏิกิริยากับไอรออน (III) ทําใหเกิดสารประกอบสีแดงเขมของสารประกอบเชิงซอนของ
เฟอรริกอิออนกับไทโอไซยาเนตอิออน
ในขั้นตอนแรก คลอไรดอิออนในสารละลายหรือในตัวอยางน้ําจะทําปฏิกิริยากับเมอรคิว
ริกอิออนในสารละลายเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น ดังสมการ (12-25)
Hg(SCN)2 + 2Cl- →

HgCl2 + 2SCN-

.............(12-25)

ในขั้นตอนตอมา เฟอรริกอิออน (Iron (III)) จะทําปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนตอิออน
(Thiocyanate ion; SCN-) ไดสารประกอบเชิงซอนสีแดงเขมของไทโอไซยาโนเฟอรเรท(III)
{Thiocyanoferrate(III); [Fe(SCN)]2+}ในสารละลาย ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ(12-26)
Fe3+ + SCN- → [Fe(SCN)]2+

.............(12-26)

เมื่อรวมสมการเขาดวยกันจะไดดังสมการ(12-27)
2Cl- + Hg(SCN)2 + 2Fe3+ → HgCl2 + 2[Fe(SCN)]2+

.............(12-27)

ในขั้นตอไปจะเปนการวัดคาการดูดกลืนแสง (Absorbance; A)ของสารละลายไทโอไซยาโน
เฟอรเรท(III)ที่ความยาวคลื่น(Wavelength) 480 นาโนเมตร วิธีการวัดที่ใชมีอยู 2 แบบ คือ
ก. การวัดโดยตรง
เปนการวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายโดยตรงแลวทําการสรางกราฟ
มาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสง(Absorbance; A) และความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐานคลอไรดที่ใช แลวทําการวัดคาการดูดกลืนของสารละลาย
ตัวอยางหลังจากทําใหเกิดสีกับสารละลายเมอรคิวริกไทโอไซยาเนตและเฟอรริกไท
โอไซยาเนตแลว และนํามาเปรียบเทียบในกราฟมาตรฐานเพื่อหาปริมาณคลอไรด
ตอไป
ข. การวัดแบบอัตโนมัติ
เนื่องจากในระบบวิธีการวิเคราะหแบบนี้เปนการออกแบบใหมีการการผสม
ตัวอยางกับสารที่ทําใหเกิดสี (Color Reagent)ซึ่งประกอบดวยสารละลายเมอรคิว
ริกไทโอไซยาเนตและสารละลายเฟอรริกไนเตรตจะกระทําในระบบแบบอัตโนมัติ
(Automated Sample Uptake) โดยใช Proportioning Pumping System หรือ
แบบการฉีดดวยมือ (Manual Injection)ก็ได โดยที่สารละลายที่ทําใหเกิดสีจะถูก
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ppm Chloride
1
5
10
15

Peak Height
7
52
100
150

Peak Height (mm)

ปมเขาไปในเครื่องมือวิเคราะหตลอดเวลาและกําหนดใหเปนแบลงคที่มีคาการ
ดูดกลืนแสงเปนศูนย (Background or Zero Absorbance)
วิธีการวัดคาการดูดกลืนแสงนั้นจะวัดโดยใชเครื่องบันทึก (Recorder) ซึ่ง
เครื่องบันทึกจะวัดการดูดกลืนแสงตลอดเวลาตามที่ตองการ เมื่อปอนตัวอยางหรือ
สารละลายมาตรฐานคลอไรดเขาไปในระบบและทําใหเกิดการผสมและทํา
ปฏิกิริยาจนสมบูรณกับสารที่ทําใหเกิดสีในหลอดปฏิกิริยา (Mixing Coil or
Reaction Chamber) เมื่อสารละลายที่เกิดเปนสีแลวผานตัวตรวจวัด (Detector)
ซึ่งเปนการวัดการดูดกลืนแสงที่ 480 นาโนเมตร เครื่องบันทึกจะบันทึกการดูดกลืน
แสงและแสดงเปนพีค (Peak) จากนั้นจะวัดความสูงหรือคํานวณพื้นที่ใตพีคก็ได
เทียบกับความเขมขนของสารละลายมาตรฐานคลอไรดที่ปอนเขาไป สรางกราฟ
มาตรฐานระหวางความสูงหรือพื้นที่ใตพีคกับความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานคลอไรด เพื่อใชในการหาปริมาณคลอไรดในตัวอยางตอไป ตัวอยาง
กราฟมาตรฐานแสดงในรูปที่ 12-3
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

5

10
Chloride (ppm)

รูปที่ 12-3 แสดงตัวอยางกราฟมาตรฐานระหวาง Peak Height และ Chloride
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12.6 การดําเนินการวิเคราะห
1) วิธีซิลเวอรไนเตรต (Argentometric Method)
ก. หลักการ
เปนการติเตรตคลอไรดอิออนในน้ําโดยตรงดวยซิลเวอรอิออนในสารละลายทีมีสภาวะเปนกลางหรือ
เปนเบสเล็กนอย โดยใชโพแทสเซียมไดโครเมตเปนอินดิเคเตอร เมื่อถึงจุดยุติซิเวอรอิออนที่มากเกินพอจะทํา
ปฏิกิริยากับไดโครเมตอิออนไดตะกอนสีอิฐ
ข. การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห
1. ถาตัวอยางน้ํามีความขุนหรือมีตะกอนปะปนมา
ใหกรองตัวอยางน้ํากอนนํามาวิเคราะห โดยปรกติทั่วไปจะใชตัวอยางน้ําหรือตัวอยางที่เจือ
จางแลวใหมีปริมาณคลอไรดไมเกิน 10 มิลลิกรัม จํานวน 100 มิลลิลิตร
2. กรณีที่มีซัลไฟดในตัวอยางน้ํา
เติมผงซิงคซัลเฟต 50 มิลลิกรัม ลงในตัวอยางน้ํา 200 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลตอลิตร 2 หยด คน ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน แลวกรองน้ําสารละลายที่
ไดนี้ 100 มิลลิลิตร ไปวิเคราะห
3. ถาตัวอยางน้ํามีสีเขมมาก
สามารถกําจัดสีเขมนี้ไดโดยเติมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด จํานวน 3 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง
น้ํา 100 มิลลิลิตร คนใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 2-3 นาที แลวกรอง ลางดวยน้ํากลั่น เก็บน้ําสวนที่กรอง
ไดรวมทั้งน้ําลางตะกอนทั้งหมดไปวิเคราะหตอไป
4. ถาตัวอยางน้ํามีไทโอซัลเฟต ไทโอไซยาเนต ไซยาไนด และซัลไฟต
ตองทําการออกซิไดสสารเหลานี้กอน โดยปเปตตัวอยางน้ําในปริมาณที่เหมาะสม (โดยปกติ
ใช 100 มิลลิลิตร) ใสในขวดเออรเลนเมเยอร เติมไฮโดรเจนเปอรออกไซด 30% จํานวน 1
มิลลิลิตร ตมประมาณ 15 นาที แลวเติมไฮโดรเจนเปอรออกไซดเพิ่มอีกตามความจําเปน ตมอีก
5 นาที ถาทดสอบแลววายังมีไทโอไซยาเนตอยู ใหเติมไฮโดรเจนเปอรออกไซดอีกแลวตม ทํา
เชนนี้จนสามารถไลไทโอไซยเนตหมด จึงเติมสารละลายโพแทสเซียมโครเมต 5 หยด ตมเพื่อไล
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด สวนที่เหลือออก
การทดสอบ
จะตองทดสอบดูวามีไทโอไซยาเนตอยูหรือไม โดยแบงสารละลายมาเติมสารละลายของ
Fe(III) ถามีไทโอไซยาเนตอยู จะไดสารละลายสีแดงเขมของสารประกอบเชิงซอนไทโอไซยาเนต
ของไอออน (III)
ง. วิธีวิเคราะห
1. ใชตัวอยางน้ําหรือตัวอยางน้ําที่เจือจางแลวจํานวน 100 มิลลิลิตร ในการวิเคราะห
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2. ปรับพีเอชของตัวอยางน้ํา ซึ่งกําจัดสารแทรกสอดแลวใหอยูในชวง 7-10
- ถาตัวอยางน้ํามีพีเอชนอยกวา 7.0 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมลตอลิตร
- ถาตัวอยางน้ํามีพีเอชนอยกวา 10.0 เติมสารละลายกรดไนตริก 1 โมลตอลิตร
3. เติมสารละลายโพแทสเซียมโครเมตอินดิเคเตอร 1 มิลลิลิตร ไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานซิล
เวอรไนเตรต ที่จุดยุติจะเกิดตะกอนสีอิฐของซิลเวอรโครเมตในสารละลายสีเหลือง
4. ทําแบลงคโดยใชน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร แทนตัวอยางน้ํา
5. ปรับเทียบมาตรฐานซิลเวอรไนเตรต โดยใชสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด (0.0141 M)
จํานวน 10 มิลลิลิตร แทนตัวอยางน้ํา
จ. การคํานวณ
1) กรณีที่คํานวณเปนปริมาณคลอไรด
Chloride (mg/l) = {(A - B) x N x 35450}/C
A = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับตัวอยางน้ํา
B = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับแบลงค
N = ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเตรตเปนนอรมัล
C = มิลลิลิตรของตัวอยางที่ใช
2) กรณีที่ตองการคํานวณเปนปริมาณคลอไรดคิดเทียบเปนโซเดียมคลอไรด
Chloride as NaCl (mg/l) = {(A - B) x N x 58450}/C
A = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับตัวอยางน้ํา
B = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับแบลงค
N = ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเตรตเปนนอรมัล
C = มิลลิลิตรของตัวอยางที่ใช
2) วิธีเมอรคิวรี (III) ไนเตรต
ก. หลักการ
เปนการวิเคราะหคลอไรดโดยการติเตรตคลอไรดดวยเมอรคิวริกอิออนโดยตรง ในสภาวะที่
สารละลายเปนกรดมากโดยมีพิเอชในชวง 2.3 - 2.8 เมื่อ คลอไรดถูกติเตรตดวยเมอรคิวริกอิออนจนหมด
Diphenylcarbazoneซึ่งใชเปนอินดิเคเตอรจะทําปฏิกิริยากับเมอรคิวริกอิออนเกิดเปนสารประกอบสีฟามวง
ข. การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห
ถาตัวอยางหรือตัวอยางที่เจือจางแลวมี Cr (VI) และ Fe (III) ในปริมาณมากกวา 10
มิลลิกรัม ใหเติมสารละลายไฮโดรควิโนน 5 มิลลิลิตร (สารละลายไฮโดรควิโนน (hydroquinone
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solution) 1% ซึ่งเตรียมไดโดยการละลายไฮโดรควิโนน 1 กรัม ในน้ํากลั่น แลวเจือจางจนมีปริมาตร
เปน 100 มิลลิลิตร สารละลายนี้ควรเตรียมใหมทุกครั้งกอนใช)
ค. วิธีวิเคราะห
1. ตัวอยางน้ําที่ใช
ปเปตตัวอยางน้ําหรือตัวอยางน้ําที่เจือจางแลวโดยตองมีปริมาณคลอไรดไมมากกวา 20
มิลลิกรัม ใสในขวดเออรเลนเมเยอร แลวทําใหมีปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร โดยเจือจางหรือตม
ระเหย แลวแตวาจะปเปตตัวอยางน้ํามาเทาใด
2. การเติมอินดิเคเตอร
ใหเติมอินดิเคเตอร 5 - 10 หยด ถาสารละลายเกิดสีฟา ฟามวง หรือแดง ใหเติมกรดไนตริก
0.05 โมลตอลิตร ทีละหยด จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนเปนสีเหลือง แลวจึงเติมกรดไน
ตริก 0.05 โมลตอลิตร เพิ่มอีก 1.0 มิลลิลิตร
ถาสารละลายเกิดสีเหลืองหรือสม ใหเติม
โซเดียมไฮดรอกไซด 0.05 โมลตอลิตร ทีละหยด เขยาจนสารละลายเปลี่ยนเปนสีฟา ฟามวง
หรือแดง แลวเติมกรดไนตริก 0.05 โมลตอลิตร จนกระทั่งไดสารละลายสีเหลืองจึงเติมกรดไน
ตริก 0.05 โมลตอลิตร เพิ่มอีก 1.0 มิลลิลิตร
3. ไตเตรตตัวอยางดวยสารละลายมาตรฐานเมอรคิวรี (II) ไนเตรต จนถึงจุดยุติซึ่งสีของสารละลาย
จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีฟามวง
4. ทําแบลงค โดยใชน้ํากลั่น 50 มิลลิลิตร แทนตัวอยางน้ํา แลวทําเชนเดียวกับการวิเคราะห
ตัวอยางน้ํา
ง. การคํานวณ
1) กรณีที่คํานวณเปนปริมาณคลอไรด
chloride (mg/L) = {(A - B) x N x 35450}/C
เมื่อ A
= มิลลิลิตรของเมอรคิวรี (II) ไนเตรตที่ใชในการติเตรตตัวอยางน้ํา
B
= มิลลิลิตรของเมอรคิวรี (II) ไนเตรตที่ใชในการติเตรตกับแบลงค
N
= ความเขมขนของสารละลายเมอรคิวรี(II)ไนเตรต เปนนอรมัล
C
= มิลลิลิตรของตัวอยางน้ําที่ใช
2) กรณีคํานวณปริมาณคลอไรดเทียบเปนโซเดียมคลอไรด
chloride as NaCl (mg/L) = {(A - B) x N x 58450}/C
เมื่อ A
= มิลลิลิตรของเมอรคิวรี (II) ไนเตรตที่ใชในการติเตรตตัวอยางน้ํา
B
= มิลลิลิตรของเมอรคิวรี (II) ไนเตรตที่ใชในการติเตรตกับแบลงค
N
= ความเขมขนของสารละลายเมอรคิวรี(II)ไนเตรต เปนนอรมัล
C
= มิลลิลิตรของตัวอยางน้ําที่ใช
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3) วิธีซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด (Silver-Silver Chloride Electrode Method)
3.1) วิธีการติเตรต (Electrode Method with Silver Nitrate Titration)
ก.หลักการ
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรด ซึ่งจะใชซิลเวอร-ซิล
เวอรคลอไรดอิเลคโทรดเปนตัวบงชี้จุดยุติของปฏิกิริยาในการติเตรตตัวอยางน้ํากับสารละลายมาตรฐานซิล
เวอรไนเตรตซึ่งเหมือนกับวิธีซิลเวอรไนเตรตแตใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด อิเลคโทรดแทนโพแทสเซียมไดโคร
เมต
ในขณะที่เติมสารละลายซิลเวอรไนเตรตลงไป ซิลเวอรอิออนจะทําปฏิกิริยากับคลอไรดเกิดเปนซิล
เวอรคลอไรด ซึ่งทําใหปริมาณคลอไรดในสารละลายลดลงตามลําดับอันเปนผลให Electrode Potential
เปลี่ยนแปลงไปดวย ถาตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของ Electrode Potential (mV) กับ ปริมาณสารละลายซิล
เวอรไนเตรตที่เติมลงไป (อัตราสวน = mV/mL) แลวสรางกราฟการติเตรตระหวางอัตราสวน mV/mL และ
ปริมาณสารละลายซิลเวอรไนเตรต (mL) จะทําใหทราบจุดยุติของการติเตรตไดโดยเปนจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง mV/mL มากที่สุด
ข. การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห
1. ถาตัวอยางมีคาพีเอชสูง(เปนเบส)ใหทําการปรับใหสารละลายเปนกลางดวยกรดไนตริกโดยใช
กระดาษลิทมัสหรือเครื่องวัดพีเอชที่ไมใชสารละลายคลอไรดในพีเอชอิเลคโทรด
2. ถาตัวอยางมีสารอินทรีย (Organic compounds) ซัลไฟต (Sulfites) ไซยาไนด(Cyanides) หรือ
ซัลไฟด(Sulfides) หรือในตัวอยางน้ํามีปริมาณเฟอรริกอิออนจํานวนมาก (a large amount of
Ferric iron) ใหดําเนินการดังนี้
- ใหปรับสารละลายตัวอยางใหเปนกรดดวยกรดซัลฟวริกโดยใชกระดาษลิทมัสหรือ
เครื่องวัดพีเอชที่ไมใชสารละลายคลอไรดในพีเอชอิเลคโทรด
- ตมใหเดือดเปนเวลา 5 นาที เพื่อกําจัดสารที่ระเหยงาย (Volatile compounds)
- เติมกรดซัลฟวริกเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหสารละลายตัวอยางมีสภาพเปนกรด
ตลอดเวลา
- เติมไฮโดรเจนเปอรออกไซด จํานวน 3 มิลลิลิตร แลวตมใหเดือดตอไปอีก 15 นาที ระวัง
อยาใหสารละลายแหงโดยในระหวางการตมนี้คอยเติมน้ําลงในสารละลายตัวอยางใหมีปริมาณ
ไมนอยกวา 50 มิลลิลิตร
- ถาจําเปนเติมน้ํากลั่นที่ปราศจากคลอไรดเพื่อปรับใหน้ําตัวอยางมีปริมาตรประมาณ 100
มิลลิลิตร หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเพื่อใหสารละลายมีสภาพเปนเบส เมื่อปรับจน
สารละลายตัวอยางเปนเบสแลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่มอีก 10 หยด
- ตมตออีก 5 นาที กรองและลางตะกอนดวยน้ํารอนที่ปราศจากคลอไรด
- เก็บน้ําที่กรองแลว (filtrate or supernatant) และน้ําลาง (Washing)ไววิเคราะหหาคลอ
ไรดตอไป
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ค. วิธีการปรับเทียบเครื่องมือ
กอนจะใชเครื่องมือและคลอไรดอิเลคโทรดจะตองทําการเตรียมและปรับเทียบเครื่องมือใหถูกตอง
พรอมที่จะใชงาน การปรับเทียบเครื่องมือใหกระทําดังนี้
1) เตรียมเครื่องมือใหถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือการใช
2) ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด เขมขน 0.0141 นอรมัล จํานวน 10.0 มิลลิลิตร
ลงในบีกเกอร ขนาด 250 มิลลิลิตร แลวเจือจางเปน 100 มิลลิลิตร
3) เติมกรดไนตริกเขมขน จํานวน 2.0 มิลลิลิตร
4) จุมอิเลคโทรดและเปดเครื่องกวนพรอมทั้งปรับเครื่องมือใหอานคามิลลิโวลทไดในชวงที่
ตองการ
5) เติมสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรต เขมขน 0.0141 นอรมัล โดยในครั้งแรกใหเติมลง
ไปแลว อานคา Electrode Potential (mV Reading) คํานวณหาคาการเปลี่ยนแปลง
mV/mL ดังนี้
Total added increment Midpoint
mV reading mV Change mV
Change/mL (mL) (mL)
(mV/mL)
8.00
8.00
9.00
1.00
8.50
9.50
0.50
9.25
9.75
0.25
9.625
10.00
0.25
9.875
10.25
0.25
10.125
10.50
0.25
10.375
11.00
0.50
10.75
12.00
1.00
11.50
6) สรางกราฟการติเตรตระหวาง mV/mL กับ Midpoint เพื่อหาจุดยุติ โดยจุดยุติของปฏิกิริยาจะ
เปนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงคา mV/mL มากที่สุด
ง. วิธีวิเคราะห
1) เตรียมเครื่องมือใหถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือการใช
2) ปเปตตัวอยาง(หรือตัวอยางที่เจือจางแลว)และทําการกําจัดสารแทรกสอดแลวตามวิธีใน
การเตรียมตัวอยาง ลงในบีกเกอร ขนาด 250 มิลลิลิตร
3) ปรับใหสารละลายเปนกรดตอกระดาษลิสมัสดวยกรดไนตริก แลวเจือจางเปน 100
มิลลิลิตร
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4) เติมกรดไนตริกเขมขน จํานวน 2.0 มิลลิลิตร
5) จุมอิเลคโทรดและเปดเครื่องกวนพรอมทั้งปรับเครื่องมือใหอานคามิลลิโวลทไดในชวงที่
ตองการ
6) ติเตรตดวยสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรต เขมขน 0.0141 นอรมัล แลวสรางกราฟ
การติเตรตระหวาง mV/mL กับ Midpoint เพื่อหาจุดยุติ โดยจุดยุติของปฏิกิริยาจะเปนจุดที่
มีการเปลี่ยนแปลงคา mV/mL มากที่สุด
7) กรณีที่ทราบจุดยุติจากการวิเคราะหตัวอยางเดียวกันกอนแลวก็ไมจําเปนตองสรางกราฟอีก
ใหติเตรตตัวอยางจนถึงจุดยุติไดเลย
จ. การคํานวณ
1) กรณีที่คํานวณเปนปริมาณคลอไรด
Chloride (mg/l) = {(A - B) x N x 35450}/C
A = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับตัวอยางน้ํา
B = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับแบลงค
N = ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเตรตเปนนอรมัล
C = มิลลิลิตรของตัวอยางที่ใช
2) กรณีที่ตองการคํานวณเปนปริมาณคลอไรดคิดเทียบเปนโซเดียมคลอไรด
Chloride as NaCl (mg/l) = {(A - B) x N x 58450}/C
A = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับตัวอยางน้ํา
B = มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรตที่ใชในการไตเตรตกับแบลงค
N = ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเตรตเปนนอรมัล
C = มิลลิลิตรของตัวอยางที่ใช
3.2) วิธีการวัดโดยตรง (Electrode Method with Direct Reading)
ก. หลักการ
เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยใชซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดอิเลคโทรดในการวัด Electrode
Potential ในสารละลายที่มีคา Ionic strength สูงและคงที่(High and constant ionic strength solution) ซึ่ง
คา Electrode Potential นี้จะเปนสัดสวนกับความเขมขนของคลอไรดในสารละลายโดยการเปรียบเทียบ
Electrode Potential ของสารละลายตัวอยางกับ Electrode Potential ของสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอ
ไรด วิธีนี้เปนการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดที่มีปริมาณนอยในตัวอยางไดดี
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ข. การตรวจสอบอิเลคโทรด
1. เตรียมเครื่องมือใหถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือการใช
2. ใสน้ํากลั่นจํานวน 100 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร ขนาด 250 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายโซเดียม
ไนเตรต (Sodium nitrate solution) จํานวน 2 มิลลิลิตร ลงไป กวนใหเขากัน
3. จุมอิเลคโทรดและเปดเครื่องกวน ปรับเครื่องมือใหอานคามิลลิโวลท
4. ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด (Standard Sodium Chloride Solution) เขมขน
1000 สวนในลานสวน จํานวน 1.0 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร กวนใหเขากัน แลวอาน Electrode
Potential (X)
5. ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด (Standard Sodium Chloride Solution) เขมขน
1000 สวนในลานสวน จํานวน 10.0 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร กวนใหเขากัน แลวอาน Electrode
Potential (Y)
6. คํานวณหา Slope of electrode (mV/decade) ดังนี้
Slope = {absolute value of (X - Y)}
เปรียบเทียบ Slope of electrode กับคามาตรฐานของอิเลคโทรดนั้นๆวาอยูในเกณฑหรือไม
ค. การเตรียมตัวอยาง
1. ถาตัวอยางขุนมากใหกรองตัวอยางกอนการวิเคราะห
2. ในกรณีที่ตัวอยางมีพีเอชเปนกรดหรือเบสมากใหปรับตัวอยางใหเปนกลางดวยกรดไนตริกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซดแลวแตกรณี
3. กอนการวิเคราะหใหปรับอุณหภูมิของตัวอยางใหเทากับอุณหภูมิหองและอุณหภูมิของ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรดที่ใช
ง. วิธีวิเคราะห
1. เตรียมเครื่องมือใหถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือการใช
2. ใสสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขนตางๆ จํานวน 100 มิลลิลิตร เติม
สารละลายโซเดียมไนเตรต (Sodium nitrate solution) จํานวน 2 มิลลิลิตร กวนใหเขากัน
3. จุมอิเลคโทรดและเปดเครื่องกวน อานคามิลลิโวลท (Electrode Potential)
4. สรางกราฟมาตรฐานระหวาง Electrode Potential (mV) กับ ความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมคลอไรด บนกระดาษกราฟแบบเซมิลอการิทึม (Semilogarithm graph
paper) โดยให Electrode Potential (mV) อยูบนดาน Linear axis และความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด บนดาน Logarithm axis)
5. หาความสัมพันธระหวาง Electrode Potential (mV) และความเขมขนของคลอไรด
6. นําตัวอยางหรือตัวอยางที่เจือจางแลวในปริมาณที่เหมาะสมใสลงในบีกเกอร ขนาด 250
มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายโซเดียมไนเตรต
(Sodium nitrate solution) จํานวน 2 มิลลิลิตร ลงไป กวนใหเขากัน และอานคามิลลิโวลท
(Electrode Potential)
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7. เปรียบเทียบคามิลลิโวลท (Electrode Potential)ที่อานไดกับคามิลลิโวลทในกราฟมาตรฐาน
เพื่อหาปริมาณคลอไรดในตัวอยางตอไป
4) วิธีไทโอไซยาเนต (Thiocyanate Method)
4.1) การวิเคราะหแบบตอเนื่อง (Continuous or Automated Colormetric Method)
ก. หลักการ
เปนการวิเคราะหปริมาณคลอไรดโดยทางออม นั่นคือ เมื่อใหสารละลายเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต
และสารละลายเฟอรริกไนเตรตทําปฏิกิริยากับตัวอยางน้ําที่มีคลอไรดอยู เมอรคิวริกอิออนจะทําปฏิกิริยากับ
คลอไรดทําใหมีไทโอไซยาเนตอิออนที่แตกตัวมาจากเมอรคิวริกไทโอไซยาเนตเหลือในสารละลายซึ่งไทโอไซยา
เนตอิออนนี้จะทําปฏิกิริยากับเฟอรริกอิออนใหสารประกอบเชิงซอนสีแดงเขม โดยที่ปริมาณของสารประกอบ
เชิงซอนนี้จะเปนสัดสวนกับปริมาณคลอไรดในสารละลายตัวอยาง ความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนจะ
สามารถวิเคราะหไดโดยวัดความเขมของสีหรือวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร
ข. วิธีวิเคราะห
เตรียมเครื่องมือใหพรอมโดยการศึกษาจากคูมือการใชมีมาพรอมกับเครื่องปฏิบัติตามใหถูกตองเพื่อ
จะไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ค. การคํานวณ
สรางกราฟมาตรฐานเปนเปนกราฟระหวางความสูงของพีค (peak Height) และความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐานคลอไรด (Standard chloride solution) แลวทําการเปรียบเทียบความสูงของพีคของ
ตัวอยางกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาปริมาณคลอไรดตอไป
Colorimeter
with 15-mm Flow Cell

Recorder

Washwater to Sampler

Mixing Coil
Proportioning Pump
Sample
0.32 mL/min

Color Reagent
1.00 mL/min

Air
0.23 mL/min

Wash
2.00 mL/min

Sampler

รูปที่ 12-4 Block Diagram of Automated Continuous Flow Instrument
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4.2) การวิเคราะหแบบธรรมดา (Batch Colorimetric Method)
ก. หลักการ
เปนการวิเคราะหปริมาณคลอไรดโดยทางออม นั่นคือ เมื่อใหสารละลายเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต
และสารละลายเฟอรริกไนเตรตทําปฏิกิริยากับตัวอยางน้ําที่มีคลอไรดอยู เมอรคิวริกอิออนจะทําปฏิกิริยากับ
คลอไรดทําใหมีไทโอไซยาเนตอิออนที่แตกตัวมาจากเมอรคิวริกไทโอไซยาเนตเหลือในสารละลายซึ่งไทโอไซยา
เนตอิออนนี้จะทําปฏิกิริยากับเฟอรริกอิออนใหสารประกอบเชิงซอนสีแดงเขม โดยที่ปริมาณของสารประกอบ
เชิงซอนนี้จะเปนสัดสวนกับปริมาณคลอไรดในสารละลายตัวอยาง ความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนจะ
สามารถวิเคราะหไดโดยวัดความเขมของสีหรือวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร วิธีการ
นี้จะสามารถนํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดในน้ําในชวง 0.5 - 100 ไมโครกรัม
ข. วิธีการวิเคราะห
1. ปเปตสารละลายมาตรฐานคลอไรด (Standard chloride solution) (ปริมาณคลอไรดในชวง 0 100 ไมโครกรัมในน้ํา) จํานวน 20.0 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปฏิกิริยา โดยตองทําอยางนอย 3
ความเขมขน
2. เติมสารละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferric Ammonium Sulfate or Ammonium
iron(III) sulfate) (0.25 M) จํานวน 2.0 มิลลิลิตร
3. เติมสารละลายอิ่มตัวเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต (Saturated mercuric thiocyanate solution)
จํานวน 2.0 มิลลิลิตร
4. ผสมใหเขากันและตั้งทิ้งไว 10 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร
5. สรางกราฟมาตรฐานซึ่งเปนกราฟระหวางคาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของคลอไรด
6. ทําวิธีเชนเดียวกับสารละลายมาตรฐานคลอไรดแตใชน้ําแทน เพื่อใชเปนแบลงคในการปรับคา
การดูดกลืนแสงใหเปนศูนย(0)
7. ปเปตตัวอยางหรือตัวอยางที่เจือจางแลวโดยใหมีปริมาณคลอไรดในน้ําในชวง 0.5 - 100
ไมโครกรัมในน้ํา จํานวน 20.0 มิลลิลิตร แลวทําแบบเดียวกับสารละลายมาตรฐานคลอไรด เริ่ม
ตั้งแตขอ 2 ถึง ขอ 4
8. เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางที่อานไดกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาปริมาณคลอไรด
ตอไป
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