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บทที่ 14
การวิเคราะหคาเปอรมังกาเนต
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การวิเคราะหคาเปอรมังกาเนต(Permanganate Value Determination)เปนการวัดปริมาณออกซิเจน
เทียบเทา (Oxygen Equivalent) ที่ใชในการออกซิไดซสารประกอบอินทรียในตัวอยางโดยใชตัวออกซิไดซ
(Chemical Oxidant) คือ โพแทสเซียมเปอรมังกาเนตภายใตสภาวะที่เปนกรด คาเปอรมังกาเนตนี้จะสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงคาที่แสดงปริมาณสารอินทรียบางคาได เชน คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD)
ปริมาณคารบอนอินทรีย (Organic Carbon) และ/หรือปริมาณสารอินทรียอื่นๆ เปนตน การหาเปอรมังกาเนต
จะมีประโยชนอยางมากในการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพน้ําเมื่อไดหาความสัมพันธระหวางคาเปอรมังกา
เนตและคาบีโอดีแลวในตัวอยางที่ตองการศึกษา เฝาระวังและควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการวิเคราะห
หาคาซีโอดีสั้นกวาระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะหหาคาบีโอดีมากซึ่งเปนขอดีของการวิเคราะหคาเปอรมังกา
เนต ตัวอยางเชน เวลาที่ใชในการทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นนการวิเคราะหคาเปอรมังกาเนตเทากับ 30
นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการบมตัวอยางน้ําในตูบมในการวิเคราะหหา
คาบีโอดีเทากับ 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ทําใหทราบผลไดอยางรวดเร็วจึงทําใหมีประโยชนอยาง
มากในการควบคุมและแกไขปญหาในเรื่องของมลพิษทางน้ําไดเปนอยางดีและทันควัน คาเปอรมังกาเนตมี
ความสําคัญโดยทําใหสามารถทราบคุณภาพของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ําเสียชุมชนที่ระบายลง
สูแหลงรองรับน้ําทิ้ง ทั้งยังใชในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหทราบถึง
ผลกระทบและศักยภาพของแหลงรองรับน้ําทิ้งวาจะสามารถรับความสกปรกไดมากนอยเพียงใดดวย

การเก็บตัวอยาง
ควรเก็บตัวอยางในขวดแกวเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหหาซีโอดีในทันที หากไมสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหไดทันทีใหเก็บรักษาตัวอยางในที่มือและเย็น ณ อุณหภูมินอยกวา 10 องศาเซลเซียส ไม
ควรแชแข็งตัวอยางเนื่องจากจะทําใหสารอินทรียบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในกรณีที่น้ําตัวอยางมีคา
เปอรมังกาเนตสูงควรทําการเจือจางตัวอยางกอนมาทําการวิเคราะห

หลักการทั่วไปและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
เมื่อผสมสารละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตกับกรดซัลฟวริกจะไดสารละลายผสมที่มี
ความสามารถในการออกซิไดซสูงในสภาวะที่รอน เมื่อเติมสารละลายผสมนี้ลงในตัวอยางที่มีสารประกอบ
อินทรียอยูจะเกิดการออกซิไดซเมื่อทําใหรอนที่ 100 องศาเซลเซียส เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะมีสารประกอบ
โพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่เหลืออยูในปฏิกิริยาซึ่งจะทราบไดโดยการเติมสารละลายมาตรฐานกรดออก
ซาลิกหรือสารละลายมาตรฐานโซเดียมออกซาเลทลงไปเพื่อทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่
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เหลือจากการออกซิไดซสารอินทรียแลวทําการติเตรทกลับดวยสารละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตโดยไม
ตองใชอินดิเคเตอร ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังนี้
(ก) กรณีกรดออกซาลิก (Oxalic Acid) ดังสมการ
10H2C2O4 + 4KMnO4 + 6H2SO4 → 4MnSO4 + 2K2SO4 + 20CO2 + 16H2O
(ข) กรณีโซเดียมออกซาเลท ดังสมการ
10Na2C2O4 + 4KMnO4 + 16H2SO4 → 4MnSO4 + 2K2SO4 + 20CO2 + 10Na2SO4 + 16H2O

เมื่อทราบปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชในการยอยสายสารอินทรียในตัวอยางแลว ในการ
เทียบปริมาณโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่ใชออกมาเปนปริมาณออกซิเจนเทียบเทานั้น ทําไดโดยการใช
อัตราสวนปริมาณโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต จํานวน 1 โมล ตอ ปริมาณออกซิเจน จํานวน 1.25 โมล ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตอยูในสารละลายกรดซัลฟวริกที่เพียงพอจะทําใหโพแทสเซียมเปอร
มังกาเนตสลายตัวใหออกซิเจน ดังสมการ
ครึ่งปฏิกิริยาของน้ํา
2H2O →
ครึ่งปฏิกิริยาของไดโครเมต
MnO4- + 8H+ + 5e4MnO4- + 12H+

O2 + 4H+ + 4e→

Mn2+ + 4H2O

→

4Mn2+ + 5O2 + 6H2O

จากสมการ (........) จะพบวาเปอรมังกาเนต จํานวน 1 โมล จะสลายตัวใหออกซิเจน 1.25 โมล (40
กรัม) ฉะนั้นเมี่อทราบวาใชปริมาณโพแทสเซียมมังกาเนตไปจํานวนเทาใดก็สามารถเทียบเปนการใชปริมาณ
ออกซิเจนได
กรณีการคิดปริมาณออกซิเจนเทียบเทาในรูปของซีโอดีโดยวิธีการเทียบอํานาจการออกซิไดซ
ระหวางโพแทสเซียมมังกาเนตกับออกซิเจนทําไดโดยดูจากการรับอิเลคตรอนของออกซิเจนและมังกาเนตอิ
ออน ก็สามารถกระทําไดดังนี้
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เขียนสมการครึ่งปฏิกิริยาการรับอิเลคตรอนของ MnO4- และ O2 ดังสมการ
MnO4- + 8H+ + 5eO2 + 4e-

→

Mn2+ + 4H2O

→

2O2-

จากสมการขางตน จะพบวา MnO4- จํานวน 1 โมล สามารถรับอิเลคตรอนได จํานวน 5e- เมื่อเทียบ
กับออกซิเจนโมเลกุลจํานวน 1 โมล สามารถรับอิเลคตรอนได จํานวน 4e∴ KMnO4
จํานวน 1 โมล จะมีอํานาจในการออกซิไดซเทียบเทากับ O2 จํานวน
= 5/4 = 1.25 โมล
ตัวอยางการคํานวน
ถาใชปริมาณโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต ความเขมขน 0.005 M จํานวน 5
มิลลิลิตร ในการยอยสลายสารอินทรียในตัวอยางน้ํา 50 มิลลิลิตร จะสามารถคํานวนหา
ปริมาณออกซิเจนเทียบเทาไดดังนี้
1. โพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่ใชในการยอยตัวอยาง 50 มิลลิลิตร
= (0.005 M)(5 mL/1000) โมล
2. ปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชในการยอยตัวอยาง 50 มิลลิลิตร
= (0.005 M)(5 mL/1000)(40 g) กรัม
= (0.005 M)(5 mL/1000)(40 g)(1000)
มิลลิกรัม
3. การคํานวณคาเปอรแมงกาเนต
เปนการคํานวณเทียบปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชในการยอยสารอินทรียใน
ตัวอยางน้ําจํานวน 1 ลิตร
คาเปอรแมงกาเนต = (0.005 M)(5 mL/1000)(40 g)(1000 mg/g)(1000 mL/L)
50 mL
= 20 mg O2/L
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สารแทรกสอด
สารประกอบโลหะที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) คือ ซิลเวอรซัลเฟต (Silver Sulfate; Ag2SO4) ที่
เติมลงไปในปฏิกิริยา ถาในน้ําตัวอยางมีปริมาณเฮไลดอิออนมากจะทําใหเกิดเปนตะกอนของซิลเวอรเฮไลด
ทําใหปริมาณซิลเวอรซัลเฟตลดลงและไมเพียงพอตอการเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณและยังทําใหผลการ
วิเคราะหคาไดไมถูกตองดวย
การทําปฏิกิริยาระหวางคลอไรดอิออนและซิลเวอรซัลเฟตเกิดขึ้นดังสมการ
Ag2SO4 + 2Cl- →

AgCl + SO4--

ไนไตรทอิออน (Nitrite Ion; NO2-)ในทางทฤษฎีจะมีคาซีโอดี 1.14 มิลลิกรัม/มิลลิกรัมไนไตรท
ไนโตรเจน ดังสมการ
NO2- + H2O
→ NO3- + 2H+ + 2eMnO4- + 8H+ + 5e→ Mn2+ + 4H2O
------------------------------------------------------------------------------------------2MnO4- + 5NO2- + 6H+ → Mn2+ + 5NO3- + 3H2O
------------------------------------------------------------------------------------------จากสมการ (........) จะเห็นวา ไนไตรทจํานวน 5 โมล หรือไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 5 โมล ทํา
ปฏิกิริยากับเปอรแมงกาเนต จํานวน 2 โมล หรือออกซิเจนเทียบเทา = 2 x 1.25 = 2.5 โมล
นั่นคือ ไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 5 x 14 กรัม ใชออกซิเจนเทียบเทาจํานวน 2.5 x 32 กรัม
ไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 1 มิลลิกรัม ใชออกซิเจนเทียบเทา จํานวน
= (2.5 x 32)/(5 x 14) มิลลิกรัม = 1.14 มิลลิกรัม
∴
ไนไตรท มีคาเปอรมังกาเนต = 1.14 มิลลิกรัมตอมิลลิกรัมไนไตรทไนโตรเจน
แตเนื่องจากในตัวอยางน้ําสวนใหญมีปริมาณไนไตรทจํานวนนอยมากซึ่งสวนใหญจะนอยกวา 2
มิลลิกรัม/ลิตรวัดในรูปของไนไตรทไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen) โดยถือวามีปริมาณนอยไมรบกวนตอการ
วิเคราะหสามารถตัดทิ้งไดไมตองนํามาพิจารณา แตถาในน้ําตัวอยางบางตัวอยางที่มีปริมาณไนไตรทเกินกวา
2 มิลลิกรัม/ลิตรวัดในรูปของ Nitrite Nitrogen ก็สามารถลดการรบกวนการวิเคราะหไดโดยการเติมกรด
ซัลฟามิก (Sulfamic Acid) ลงไปในปฏิกิริยาในอัตราสวน 10 มิลลิกรัมของกรดซัลฟามิกตอ 1 มิลลิกรัมในรูป
ของ Nitrite Nitrogen โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังสมการ
NH2-SO3H + HNO2 + H+ →

N≡N-SO3H + 2H2O
(Diazonium Salt)
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สารประกอบอนินทรียที่มีความสามารถในการรีดิวซจะรบกวนปฏิกิริยาดวย เชน Ferrous Iron,
Sulfide เปนตน แตจะสามารถคํานวณและนํามาหักออกจากคาซีโอดีที่ไดหากทราบปริมาณของสารเหลานี้

เครื่องมือและอุปกรณ
1. ขวดยอยสลายขนาด 300 หรือ 500 มิลลิลิตร
2. Water Bath ที่ใหความรอนถึง 100 องศาเซลเซียส

รีเอเจนท (Reagent)
1. น้ํากลั่น
เติม 0.2 มิลลิลิตรของ 0.001 N โพแทสเซียมเปอรมังกาเนต และ 2 มิลลิลิตร กรดซัลฟวริก
(1+1) โดยใหมีสีมวงของโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตคงอยูหลังจากตั้งทิ้งไวเปนเวลา 1 ชั่วโมง
หรือใชน้ําที่มีสภาพนําไฟฟาไมมากกวา 2 ไมโครซีเมนตตอเซ็นติเมตรที่ 25 องศาเซลเซียส
2. กรดซัลฟวริก (1+2)
เจือจางกรดซัลฟวริกเขมขน จํานวน 350 มิลลิลิตร ใหมีปริมาตรสุดทายเทากับ 1000
มิลลิลิตร เติม 0.5% W/V โพแทสเซียมเปอรมังกาเนต จนกวาจะมีสีมวงแดง
3. ซิลเวอรซัลเฟต (Silver Sulfate; Ag2SO4)
4. สารละลายมาตรฐานโซเดียมออกซาเลท (Standard Sodium Oxalate Solution)
เขมขน 0.0125 M (0.025N)
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมออกซาเลท [Na2C2O4] (ชนิดที่บริสุทธิ์สูงซึ่งอบใหแหงที่ 150 -200 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมงแลว) หนัก 1.675 กรัม ในน้ํากลั่นและเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
(สารละลายนี้ตองเตรียมขึ้นใชภายในวันที่วิเคราะห)
5. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต (Standard Potassium Permanganate Solution)
เขมขน 0.005 M (0.025 N)
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต หนัก 0.8 กรัมในน้ํากลั่นแลวเจือจางเปน 11000
มิลลิลิตร ตมใหเดือน เปนเวลา 1 - 2 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 1 คืน กรองตะกอนออก
และเก็บไวในที่มือตออีก 30 นาทีกอนนํามาใช
การหาความเขมขน
ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมออกซาเลท เขมขน 0.025 N จํานวน 10.0 มิลลิลิตร ลงใน
ขวดเออรเลนเมเยอร ขนาด 300 มิลลิลิตร ที่มีน้ํากลั่นลงไป 100 มิลลิลิตร และกรดซัลฟวริก (1
+ 2) จํานวน 10 มิลลิลิตร ติเตรทดวยสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต เขมขน
0.025 N ที่อุณหภูมิ 60 - 80 องศาเซลเซียสโดยไมตองใชอินดิเคเตอร
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การคํานวณ
ความเขมขนของละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตเปนนอรมัล(Normality) คือ
Np = VoNo/Vp
เมื่อ

No =
Vo =
Vp =
Np =

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมออกซาเลทเปนนอรมัล
(Normality)
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมออกซาเลทที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่ใช
เปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต
เปนนอรมัล(Normality)

การวิเคราะห
1. ปเปตตัวอยางจํานวนที่เหมาะสมลงในขวดยอยตัวอยาง แลวเติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตรสุดทาย เปน
100 มิลลิลิตร เติม กรดซัลฟวริก (1 + 2) จํานวน 10 มิลลิลิตร และ ซัลเวอรซัลเฟต หนัก 1 กรัม
ผสมใหเขากันดี และตั้งทิ้งไว 2 - 3 นาที เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต
0.025 N จํานวน 10.0 มิลลิลิตร และนําไปใหความรอนโดยแชในอางน้ํารอน 100 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาที
2. ปเปตสารละลายโซเดียมออกซาเลท 0.025 N จํานวน 10.0 มิลลิลิตร และติเตรทดวยสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต 0.025 N โดยควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาใหอยูในชวง 60 80 องศาเซลเซียส ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากไมมีสีเปนสีชมพู
3. ทําแบลงคควบคูไปกับการวิเคราะหตัวอยาง โดยใชน้ํากลั่นแทนตัวอยางและใชสารละลายรีเอ
เจนทตางๆเหมือนและเทากับที่ใชกับตัวอยางทุกประการรวมทั้งตองทําการแชในน้ํารอน
เชนเดียวกัน

ขอสังเกตุ
1. ปริมาตรตัวอยางน้ําที่ใชควรจะใหพอเหมาะโดยใหมีจํานวนโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตเหลือ
ในปฏิกิริยาไมนอยกวาครึ่งหนึ่งหลังจากเติมสารละลายมาตรฐานโซเดียมออกซาเลทแลว
2. ปริมาณซิลเวอรซัลเฟต จํานวน 0.9 กรัม จะสามารถจับกับคลอไรดได 200 มิลลิกรัม โดยทั่วไป
การเติมซิลเวอรซัลเฟต จํานวน 1 กรัมในปฏิกิริยา ควรจะเพียงพอสําหรับตัวอยางน้ําเสียทั่วๆไป
อยางไรก็ตามในกรณีที่มีปริมาณคลอไรดมากก็มีความจําเปนจะตองเพิ่มจํานวนซิลเวอรซัลเฟต
ใหเพียงพอ ซึ่งในกรณีนี้ที่ผิวของซิลเวอรซัลเฟตจะมีซิลเวอรคลอไรดเคลือบอยูทําใหการทํา
ปฏิกิริยากับคลอไรดเปนไปไดยาก จึงมีความจําเปนจะตองกวนสารละลายประมาณ 20 นาที
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กอนนําไปวิเคราะหตอไป ซึ่งในกรณีที่เพิ่มจํานวนซิลเวอรซัลเฟตมากขึ้นควรจะทําแบลงคเพื่อ
เปรียบเทียบทุกครั้ง
3. ในกรณีที่ตัวอยางมีปริมาณคลอไรดสูงแตไมเกิน 2%
ปเปตตัวอยางจํานวนไมเกิน 10 มิลลิลิตรลงในขวดยอยสลาย เติมกรดซัลฟวริก (1 + 2)
จํานวน 10 มิลลิลิตร และซิลเวอรซัลเฟต หนัก 1 กรัม ผสมใหเขากัน แลวเติมสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต 0.025 N จํานวน 1.0 มิลลิลิตร แลววิเคราะหตามวิธีที่
กลาวมาแลว แตเปลี่ยนปริมาตรสารละายมาตรฐานโซเดียมออกซาเลท 0.025 N เปน จํานวน 1.0
มิลลิลิตร

การคํานวณหาคาเปอรมังกาเนต
PV = (A-B)(8000N)/C
เมื่อ

PV =
A=
B=
N=
C=

คาเปอรมังกาเนตหนวยเปนมิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่ใชในการติเตรท
ตัวอยาง หนวยเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมเปอรมังกาเนตที่ใชในการติเตรท
แบลงค หนวยเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอรมังกาเนต
หนวยเปนนอรมัล
ปริมาตรตัวอยางน้ําที่ใช เปนมิลลิลิตร
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