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ปฏิบ ัติการที่ 7
การไทเทรตแบบรีดอกซ ์
(Redox Titration)

วัตถุประสงค์

เพื่อเรี ยนรู้วธิ ีการวิเคราะห์ปริ มาณโลหะด้วยปฏิกิริยารี ดอกซ์ โดยวิธี Iodometry

อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 10 และ 100 mL
บิวเรต (Burette) ขนาด 50 mL
ปิ เปต (Volumetric pipette) ขนาด 10 และ 25 mL
บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 50 และ 500 mL
ขวดไอโอดีน (Iodine flask) ขนาด 500 mL (หรื อขวด BOD)
เตาให้ความร้อน (Hot plate)

สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0.01 M Sodium thiosulfate (Na2S2O3)
Sodium hydrogen carbonate (NaHCO3)
Potassium iodide (KI)
0.01 M Potassium dichromate (K2Cr2O7)
Potassium thiocyanate (KSCN)
1:1 Hydrochloric acid (HCl)
1% น้ าแป้ ง
0.001 M สารละลายตัวอย่างทองแดง (Cu)
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ปฏิกิริยารี ดอกซ์ (ออกซิเดชัน – รี ดกั ชัน) ที่เกี่ยวข้องกับสารละลายไอโอดีน ทาได้ 2 แบบ คือ ไอโอดิเมตรี
(Iodimetry) และไอโอโดเมตรี (Iodometry) การไทเทรตทั้ง 2 แบบมีความหมายต่างกันดังนี้
1. Iodimetry หมายถึงการไทเทรตโดยตรง (Direct titration) ด้วยสารละลายไอโอดีน เช่น ใช้สารละลาย
ไอโอดีนที่เตรี ยมไว้ไทเทรตกับสารละลายดีบุก โดยใช้น้ าแป้ งเป็ นอินดิเคเตอร์
Sn2+ (aq) + I2 (aq)

Sn4+ (aq) + I- (aq)

2. Iodometry หมายถึงการไทเทรตโดยทางอ้อม (Indirect titration) เป็ นการไทเทรตสารละลายไอโอดีนที่เกิด
จากปฏิกิริยาอื่นอีกทีหนึ่ง เช่น ปฏิกิริยาระหว่างไอโอไดด์ (I-) กับไอออนของทองแดง (Cu2+) ในสารละลายที่เป็ นกรด
จะเกิดไอโอดีน แล้วจึงไทเทรตไอโอดีนที่เกิดขึ้นด้วยสารละลายมาตรฐาน Na2S2O3 อีกทีหนึ่ง ดังสมการ
2 Cu2+ (aq) + 4I- (aq) excess
I2 (g) (ที่เกิดขึ้น) + 2 Na2S2O3 (aq)

2CuI (s) + I2 (g)
Na2S4O6 (aq) + 2NaI (aq)

จากสมการทั้งสอง จะได้วา่ 1 โมล Cu2+ ทาปฏิกิริยาพอดีกบั 1 โมล Na2S2O3
การไทเทรตด้วยวิธีไอโอดีนมีสาเหตุที่ทาให้เกิดความผิดพลาดที่สาคัญคือ ไอโอดีนที่เกิดขึ้นระเหยไปอย่าง
รวดเร็ ว ดังนั้นภาชนะที่ใช้ควรปิ ดมิดชิด ในทางปฏิบตั ินิยมใช้ Iodine flask ดังนั้นจึงต้องทาการไทเทรตอย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้ทนั กับไอโอดีนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ก่อนที่จะระเหยหนีไป
ตะกอน CuI อาจจะดูดซับไอโอดีนในรู ป I3- ไว้ที่ผวิ ทาให้ไตเตรทถึงจุดยุติก่อน ดังนั้นจึงควรเติม KSCN เพื่อ
ไล่ไอโอดีนออกมาทาปฏิกิริยา จึงจะได้ยตุ ิที่ถูกต้อง
สารละลาย Na2S2O3 เป็ น Reducing agent ถ้าสารละลายนี้ข่นุ เนื่องจากตะกอนของกามะถันก็แสดงว่าความ
เข้มข้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว สารละลาย Na2S2O3 เป็ นกรดเพียงเล็กน้อยจะทาให้สลายตัวเป็ นกามะถัน (Surphur) ซึ่ง
เป็ นตะกอนแขวนลอยสี เหลือง และไฮโดรเจนซัลไฟต์ไอออน (Hydrogen sulphite Ion) ดังสมการ
H+ (aq) + S2O32- (aq)

HS2O3- (aq)

S (s) + HSO3- (aq)

ดังนั้นการเตรี ยมสารละลาย Na2S2O3 ควรใช้น้ าที่ตม้ ไล่คาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อป้ องกันไม่ให้สารละลายมี
ความเป็ นกรดได้ดงั สมการ
H2O (l) + CO2 (g)
H+ (aq) + HCO3- (aq)
H2CO3 (aq)
หาความเข้มข้นของ Na2S2O3 ได้โดยทาปฏิกิริยากับ K2Cr2O7 ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน จะ
เกิดปฏิกิริยา ดังสมการ
Cr2O72- (aq) + 14H+(aq) + 6 I-(aq)
I2 (g) (ที่เกิดขึ้น) + 2 S2O32- (aq)
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ความเข้มข้นหน่วย นอร์มอล (N) = M x n เมื่อ n เป็ นจานวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา
จากสมการ(1) การเกิดปฏิกิริยามีการถ่ายโอน 6 อิเล็กตรอน/โมลของ Cr2O72ดังนั้น 0.01 M K2Cr2O7 = 0.06 N K2Cr2O7
จากสมการ(2) การเกิดปฏิกิริยามีการถ่ายโอน 1 อิเล็กตรอน/โมลของ S2O32ดังนั้น 0.01 M Na2S2O3 = 0.01 N Na2S2O3
เมื่อเกิดปฏิกิริยาถึงจุดมมูล (หรื อจุดยุติในทางปฏิบตั ิ) การคานวณที่ใช้หน่วยความเข้มข้น ในหน่วยนอร์มอล
จะอาศัยหลักการดังนี้
จานวนสมมูลของ K2Cr2O7 = จานวนสมมูลของ Na2S2O3
(N1)(V1) = (N2)(V2)
(0.06)(V1) = (0.01)(V2)
ถ้าหากการคานวณใช้หน่วยความเข้มข้นเป็ น โมลาร์ จะต้องอาศัยอัตราส่ วนโมลจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้อง
จากสมการ(1) และ (2) จะเห็นได้วา่ 1 โมล Cr2O72- ทาปฏิกิริยาพอดีกบั 6 โมล Na2S2O3
การคานวณที่ใช้หน่วยความเข้มข้นเป็ น โมลาร์ จึงต้องอาศัย อัตราส่ วนโมล ดังนี้

1 โมล K2Cr2O7 =
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วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 7.1 การหาความเข้ มข้ นทีแ่ น่ นอนของ Na2S2O3 ด้ วยสารละลายมาตรฐาน K2Cr2O7
7.1.1 ชัง่ 0.05 กรัม KI ที่ปราศจากไอโอเดท ลงใน Iodine flask จากนั้นเติมน้ า ประมาณ 10 mL ทาสารละลาย
ให้เป็ นกลาง โดยเติม NaHCO3 ประมาณ 0.1 กรัม เขย่าจนละลายหมด
7.1.2 ปิ เปตสารละลายมาตรฐาน 0.0100 M K2Cr2O7 5.00 mL ใส่ ลงใน Iodine flask นี้ แล้วค่อย ๆ เติม 1:1
HCl 1 mL ลงไปพร้อมทั้งเขย่าเพื่อให้สารละลายเข้ากันดี ฉี ดน้ าล้างรอบ ๆ คอขวดด้านในเล็กน้อย ปิ ด
จุกและนาไปเก็บไว้ในที่มืดประมาณ 15 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์
7.1.3 นาไปไทเทรตทันทีดว้ ยสารละลาย Na2S2O3 อย่างรวดเร็ว จนสารละลายเป็ นสี เหลืองอ่อนๆ (เหลือ
ไอโอดีนในสารละลายเล็กน้อย)
7.1.4 เติมน้ าแป้ งลงไปประมาณ 10 หยด เป็ นอินดิเคเตอร์ และนาไปไทเทรตต่อด้วยสารละลาย Na2S2O3อย่าง
ช้ าๆ จนกระทัง่ ถึงจุดยุติ ซึ่งสารละลายจะเปลี่ยนจากสี น้ าเงินไปเป็ นสี ฟ้าอ่อนๆ (หรื อเขียวอ่อนของเกลือ
Chromic)
7.1.5 บันทึกปริ มาตรของ Na2S2O3 ที่ใช้ไป เพือ่ นาไปคานวณหาความเข้มข้น
7.1.6 ทาการทดลองช้ าอีก 1 ครั้ง
การทดลองที่ 7.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณของทองแดงในสารละลายตัวอย่าง
7.2.1 ละลาย KI ประมาณ 0.1 กรัม ด้วยน้ า 10 mL ใน Iodine flask เติม 1:1 HCl 1 mL
7.2.2 ปิ เปตสารละลายตัวอย่างทองแดง 5.00 mL ลงไปใน Iodine flask ปิ ดจุกและนาไปเก็บไว้ในที่มืด
ประมาณ 15 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์
7.2.3 นาออกมาไทเทรตทันทีดว้ ยสารละลายมาตรฐาน Na2S2O3 อย่างรวดเร็ว จนสารละลายมีสีเหลืองอ่อนๆ
7.2.4 เติมน้ าแป้ งประมาณ 10 หยด แล้วไทเทรตต่อไปอย่างช้ าๆ จนสารละลายไม่มีสี
7.2.5 เติม KSCN ลงไปเล็กน้อยและเขย่า เพื่อไล่ I3- ที่ถูกดูดซับไว้ที่ผวิ ตะกอน CuI
7.2.6 ถ้าได้สารละลายมีสีน้ าเงินจางๆ ให้ไทเทรตต่อไปจนไม่มีสี และเมื่อตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
สารละลายไม่ควรกลับเป็ นสี น้ าเงินอีก จึงจะแสดงว่าถึงจุดยุติจริ ง
7.2.7 บันทึกปริ มาตรของ Na2S2O3 ที่ใช้นาไป เพื่อคานวณหาปริ มาณของทองแดงในสารละลาย 5.00 mL
7.2.8 ทาการทดลองซ้ าอีก 1 ครั้ง
หมายเหตุ

ทิง้ waste ในขวด Cr waste L2
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ปฏิบตั ิการที่ 7
การไทเทรตแบบรีดอกซ์
(Redox titration)
รหัสประจาตัว…………………….……….ชื่อ - สกุล……………………………………………………..……
หมายเลขตู…
้ ……….วันที่ทาการทดลอง……….……….……………….เวลา………………………………น.
การทดลองที่ 7.1 การหาความเข้ มข้ นของ Na2S2O3 ด้ วยสารละลายมาตรฐาน K2Cr2O7
ปริมาตร (mL)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ปริ มาตร สารละลาย 0.01 M K2Cr2O7 (mL)
ปริ มาตร Na2S2O3 ที่ใช้ในการไทเทรต (mL)
ความเข้มข้นของ Na2S2O3 (M)
ความเข้มข้นเฉลี่ยของ Na2S2O3 (M)
ความเข้มข้นเฉลี่ยของ Na2S2O3 (N)
แสดงวิธีการคานวณความเข้ มข้ นของ Na2S2O3 ในหน่ วยโมลาร์ ลติ ี (M)
Cr2O72- (aq) + 14H+(aq) + 6 I-(aq)
2Cr3+ (aq) + 3I2 (g) + 7 H2O (l) --------- (1)
I2 (g) (ที่เกิดขึ้น) + 2 S2O32- (aq)
S4O62- (aq) + 2I- (aq)
---------------- (2)
6 โมล Na2S2O3  1 โมล K2Cr2O7
จานวนโมล = (M)(V) :
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แสดงวิธีการคานวณความเข้ มข้ นของ Na2S2O3 ในหน่ วยนอร์ มอลลิตี (N)
ความเข้มข้น N = n x M (เมื่อ n คือจานวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา)
จานวนสมมูล Na2S2O3 = จานวนสมมูล K2Cr2O7
จานวนสมมูล = (N)(V) :

การทดลองที่ 7.2 การวิเคราะห์ หาปริ มาณของทองแดงในสารละลายตัวอย่าง
ปริมาตร (mL)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ปริ มาตร สารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ (mL)
ปริ มาตร Na2S2O3 ที่ใช้ในการไทเทรต (mL)
ปริ มาณของทองแดงในสารตัวอย่าง (ppm)
ปริ มาณเฉลี่ยของทองแดงในสารละลายตัวอย่าง (ppm)
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แสดงวิธีการคานวณปริมาณ Cu2+ ในสารละลายตัวอย่าง หน่ วย ppm (g / mL)
2 Cu2+ (aq) + 4I- (aq) excess
2CuI (s) + I2 (g)
--------- (1)
I2 (g) (ที่เกิดขึ้น) + 2 Na2S2O3 (aq)
Na2S4O6 (aq) + 2NaI (aq) -------- (2)
1 โมล Cu2+  1 โมล Na2S2O3

(ส่งภายในชัว่ โมงปฏิบตั ิการ)
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