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ปฏิบ ัติการที่ 2
การวิเคราะห์ปริมาณกรด
และการเตรียมบ ัพเฟอร์
(Acid Determination and Buffer Preparation)

วัตถุประสงค์

1. สามารถเตรี ยมสารละลายมาตรฐานเบส และ ไทเทรตหาความเข้มข้นที่แน่นอน(Standardized)
2. ทาปริ มาณวิเคราะห์กรดอะซิติกในตัวอย่างน้ าส้มสายชู
3. เตรี ยมสารละลายอะซีเตตบัพเฟอร์ และคานวณ pH ของสารละลายบัพเฟอร์

อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ขวดรู ปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 mL
กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 25 และ 50 mL
บิวเรต (Burette) ขนาด 50 mL
ที่จบั บิวเรต (Burette clamp)
ปิ เปต (Pipette) ขนาด 2 mL
บีกเกอร์ (Beaker)
ขาตั้ง (Stand)
เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ า (Electrical Balance)
เครื่ อง pH meter
ลูกยางดูด (Pipette Bulb)

สารเคมี
1.
2.
3.
4.

0.10 M Sodium hydroxide (NaOH)
Potassium hydrogen phathalate ; KHP (KHC8H4O4 )
Phenolphthalein indicator
ตัวอย่างน้ าส้มสายชู
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Sodium hydroxide เป็ นสารที่ไม่บริ สุทธิ์ เนื่องจาก การปนเปื้ อนของอัลคาไลคาร์ บอเนต ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจาก
การทาปฏิกิริยาของ NaOH กับ Carbon dioxide (CO2) ในอากาศ และเนื่องจาก NaOH เป็ นสารที่ดูดความชื้นได้ง่าย
ดังนั้น NaOH จะดูดความชื้นได้ในขณะ ที่ทาการชัง่ น้ าหนักที่ ชงั่ ได้จึงไม่แน่นอน เมื่อนาไปทาเป็ นส ารละลายจะมี
ความเข้มข้นไม่แน่นอน จึงจาเป็ นต้องนาสารละลายนี้มาไทเทร ตหาความเข้มข้น ที่แน่นอน (Standardized) ด้วยสาร
มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard)
สารมาตรฐานปฐมภูมิ มีหลากหลาย เช่น Potassium biiodate [KH(IO3)2], Potassium hydrogen phthalate
(KHC8H5O4) หรื อ Benzoic acid แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดในห้องปฏิบตั ิการคือ Potassium hydrogen phathalate ซึ่งทา
ปฏิกิริยากับ NaOH ได้ดงั สมการ
KHC8H4O4 (aq) + NaOH (aq)

NaKC8H4O4 (aq) + H2O (l)

KHC8H4O4 (Mw. = 204.23 g/mol) นิยมเขียนแทนด้ วยอักษรย่อ KHP มีความบริ สุทธิ์ ถึง 99.9 % (AR grade)
เป็ นของแข็งมีสมบัติเป็ นกรดอ่อน ใช้เป็ นสารมาตรฐานปฐมภูมิโดยการอบ ไล่ความชื้น ที่อุณหภูมิ 110oC ประมาณ 2
ชัว่ โมง
เนื่องจากเป็ นการไทเทรต ระหว่างเบสแก่ NaOH กับกรดอ่อน HKC8H4O4 จุดยุติของการไทเทรตจะมีสมบัติ
เป็ นเบส ดังนั้นอินดิเคเตอร์ ที่เหมาะสมคือ
indicator
Phenolphthalein
Thymol blue

pH range
8.3 - 10.0
8.0 - 9.6

การเปลีย่ นแปลงสี
ไม่มีสี - ชมพู
เหลือง - น้ าเงิน

สารละลายที่ทราบความเข้มข้นจากการ Standardized นี้ จัดเป็ น สารละลายประเภท Secondary Standard
Solution
นา้ ส้ มสายชู (vinegar) มีกรดอะซีติก (CH3COOH) เป็ นส่ วนประกอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก
เป็ นน้ าส้มสายชูที่ได้จากการหมักพืชชนิดต่างๆตามวิธีโภชนาศาสตร์ จะมี CH3COOH เป็ นองค์ประกอบ และมี
สารอินทรี ยอ์ ื่นๆ เจือปนอยู่ ส่ วนประเภทที่สองได้มาจากการนา CH3COOH ที่บริ สุทธิ์ (ที่กลัน่ ได้จากน้ าส้มสายชู
ประเภทแรก) มาทาให้เจือจางด้วยน้ า และให้มีความเข้มข้นประมาณ 5% (w/v)
การวิเคราะห์หาปริ มาณของ CH3COOH ทาได้โดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน NaOH ดังปฏิกิริยา
CH3COOH (aq) + NaOH (l)
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จากปฏิกิริยาพบว่า 1 โมลของ NaOH ทาปฏิกิริยาพอดีกบั 1 โมลของ CH3COOH เมื่อทราบปริ มาตรและความ
เข้มข้นของ NaOH และทราบปริ มาตรของ CH3COOH ก็สามารถที่จะคานวณหาความเข้มข้นของ CH3COOH ใน
น้ าส้มสายชูได้
ความเข้มข้น โมล่ าร์ คือ ปริ มาณตัวถูกละลายเป็ นโมล ในสารละลาย 1 ลิตร หรื อ ปริ มาณตัวถูกละลายมิลลิโมล
ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร
จากจานวนโมลเปลี่ยนเป็ นน้ าหนักด้วยความสัมพันธ์

จานวนโมล 

น้ าหนัก
มวลของ1 โมล

% w/v หมายถึง น้ าหนักตัวถูกละลาย(กรัม) ในสารละลาย(มิลลิลิตร)x100
ตัวถูกละลาย(กรัม)
% w/v 
x100
ปริ มาตรสาร ละลาย(mL)
ปริ มาณ NaOH ที่ทาปฏิกิริยากันพอดีกบั CH3COOH นั้น ได้ผลิตภัณฑ์ CH3COONa ซึ่งมีจานวนมิลลิโมล
เท่ากับ มิลลิโมลของ NaOH ที่ใช้ในการไทเทรต ในการเตรี ยมสารละลายบัฟเฟอร์อะซีเตตที่ระดับ pH ต่างๆ สามารถทา
ได้โดยเติม CH3COOH ลงไปในสารละลายของ CH3COONa และคานวณค่า pH ได้จากสมการ Henderson Hasselbalch
ดังนี้
pH  pK a  log

pH  pK a  log

[Conjugate base]
[ Acid ]

[CH 3 COO  ]
[CH 3 COOH]

ถ้าจานวนมิลลิโมล Cojugate base เท่ากับ มิลลิโมลของ acid จะได้ pH = pKa
เมื่อ Ka ของ CH3COOH เท่ากับ 1.75x10-5 pH ของ อะซี เตตบัเฟอร์ จะมีค่าเท่ากับ 4.74 การเตรี ยมให้ได้ค่า pH
ต่างไปจากนี้ ทาได้โดยแปรเปลี่ยนอัตราส่ วนของ มิลลิโมล Cojugate base กับ มิลลิโมลของ acid ทั้งนี้ค่า pH ที่จะใช้
งานได้ดีของอะซีเตตบัพเฟอร์คือ 3.74 – 5.74
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วิธีทดลอง
การทดลองที่ 2.1 การเตรียมและการไทเทรตหาความเข้ มข้ นที่ แน่ นอนของสารละลาย NaOH
2.1.1 สารละลาย 0.10 M NaOH
ชัง่ NaOH ประมาณ 2 กรัม นาไปละลายด้วยน้ ากลัน่ ปริ มาตร 500 mLในบีกเกอร์ ขนาด 1,000 mL (เก็บ
สารละลาย NaOH ไว้ในขวดพลาสติก และเก็บสารละลายส่ วนทีเ่ หลือไว้ใช้ ในการทดลอง Potentiometric Titration)
2.1.2 การ Standardize สารละลาย NaOH
2.1.2.1 ชัง่ KHC8H4O4 0.2500 g (บันทึกทศนิยม 4 ตาแหน่ง) จานวน 3 ตัวอย่าง ใส่ ลงในขวดรู ป
ชมพู่ ขนาด 250 mL 3 ใบ เติมน้ ากลัน่ ลงไปประมาณ 50 mL เขย่าจนสารละลายหมด (ถ้า
ไม่ละลายให้นาไปอุ่นบน water bath)
2.1.2.2 หยด Phenolphthalein 2 – 3 หยด นาไปไทเทรตกับ NaOH ที่เตรี ยมไว้ จนสารละลาย
เปลี่ยนเป็ นสี ชมพูอ่อน บันทึกปริ มาตรของ NaOH ที่ใช้ไป
2.1.2.3 นาผลที่ได้ ไปคานวณหาความเข้มข้นของสารละลาย NaOH และบันทึก ความเข้มข้นที่ได้ ไว้ที่
ข้างขวดสารละลาย NaOH
การทดลองที่ 2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณกรดอะซิติกในนา้ ส้ มสายชู
2.2.1
ปิ เปตสารละลายตัวอย่างน้ าส้มสายชู 2.00 mL ใส่ ในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250 mL เติมน้ ากลัน่
ประมาณ 25 mL และ เติม phenolphthalein 2-3 หยด
2.2.2
นาไปไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน NaOH จนได้สีชมพูจาง ๆ อย่างถาวร คานวณหา
ปริ มาณเป็ นกรัมของ CH3COOH ในสารละลายตัวอย่าง 100 mL (% w/v)
2.2.3
ทาการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง
การทดลองที่ 2.3 การเตรียมสารลายบัพเฟอร์
2.3.1
นาสารละลายในขวดรู ปชมพู่ ทั้ง 3 ที่ไทเทรตเสร็ จแล้วในการทดลองที่ 2.2 มาเติม CH3COOH
โดย ขวดที่ 1 เติม 1 mL, ขวดที่ 2 เติม 2 mL และขวดที่ 3 เติม 3 mL
2.3.2 วัด pH สารละลายในขวดรู ปชมพู่ ทั้ง 3 ใบ
2.3.3 คานวณ pH สารละลายของขวดรู ปชมพูท่ ้ งั 3 ใบ
หมายเหตุ สารละลาย NaOH มีสมบัติกดั แก้ว ดังนั้น ในกรณี ที่จาเป็ นต้องเก็ บไว้ในขวดแก้วต้องใช้จุกยางปิ ด เพราะถ้าใช้จุกแก้ว
อาจเปิ ดขวดไม่ได้ และถ้าเก็บไว้นาน ๆ ควรเก็บไว้ในขวดพลาสติก
เนื่องจาก NaOH ทาปฏิกิริยากับ CO2 ในอากาศ จึงควรทา Restanadardized ทุกครั้งก่อนนาไปใช้งานต่อไป
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ปฏิบตั ิการที่ 2
การวิเคราะห์ หาปริมาณกรดและการเตรียมบัฟเฟอร์
(Acid Determination and Buffer Preparation)
รหัสประจาตัว…………………….……….ชื่อ - สกุล……………………………………………………..……
หมายเลขตู…
้ ……….วันที่ทาการทดลอง……….……….……………….เวลา………………………………น.
การทดลองที่ 2.1 การไทเทรตหาความเข้ มข้ นทีแ่ น่ นอน (Standardization) ของสารละลาย NaOH
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

น้ าหนักของ KHC8H4O4 (g)
ปริ มาตร NaOH จากบิวเรตก่อนการไทเทรต (mL)
ปริ มาตร NaOH จากบิวเรตหลังการไทเทรต (mL)
ปริ มาตร NaOH ที่ใช้ (mL)
ความเข้มข้นของ NaOH (M)
ความเข้มข้นของ NaOH เฉลี่ย(M)
แสดงวิธีคานวณ ความเข้ มข้ นของสารละลาย NaOH
ปฏิกิริยา:
KHC8H4O4 (aq) + NaOH (aq)
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การทดลองที่ 2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณกรดในนา้ ส้ มสายชู
สารละลายตัวอย่างน้ าส้มสายชู หมายเลข ............................................
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ปริ มาตรสารละลายตัวอย่าง (mL)
ปริ มาตรNaOH (mL)
ความเข้มข้นของ CH3COOH (% w/v)
เฉลี่ยความเข้มข้นของ CH3COOH (% w/v)
เฉลี่ยความเข้มข้นของ CH3COOH (M)
แสดงวิธีการคานวณ ความเข้ มข้ น CH3COOH (%w/v)
ปฏิกิริยา:
CH3COOH (aq) + NaOH (l)
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การทดลองที่ 2.3 การเตรียมสารลายบัพเฟอร์
ปริมาณ CH3COOH………. M
1 mL
2 mL
3 mL
จานวนมิลลิโมล CH3COOH
จานวนมิลลิโมล CH3COONa
วัดค่า pH สารละลาย
คานวณค่า pH สารละลาย
แสดงวิธีคานวณค่ า pH จากสมการ Henderson Hasselbslch: pH  pK

a

 log

[CH 3 COO  ]
[CH 3 COOH]

(คานวณตัวอย่างเดียว)

เลือกตัวอย่าง ที่เติม CH3COOH _______ mL

ค่า pH ของสารลายที่เติม CH3COOH ______ mL มีค่า เท่ากับหรื อใกล้เคียง pKa เพราะ_____________________
_____________________________________________________________________________________________

(ส่งภายในชัว่ โมงปฏิบตั ิการ)
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