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Gravimetric Analysis
การวิเคราะห์โดยน ้าหนัก



แผนการสอนและเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
 ค ำนวณสมดลุของกำรละลำย > สมดลุกำรละลำย
 อธิบำยกระบวนกำรตกตะกอน
 ค ำนวณกำรวิเครำะห์โดยกำรตกตะกอน

บทเรียน 3.1 การวเิคราะห์โดยน า้หนัก

การวัดผลการเรียนรู้
 กิจกรรมและแบบฝึกหดั
 สอบยอ่ยรำยหน่วย



เอกสารประกอบการสอน

ชตูิมำ ศรีวิบลูย์, เคมีวิเคราะห์ 1, กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง, 2556.
ดำวน์โหลด http://e-book.ram.edu/e-
book/inside/html/dlbook.asp?code=CM233(47)
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ต ารา/เอกสารประกอบการสอน

หนังสือ

Skoog et al., Fundamental of Analytical Chemistry, 9th ed.,  

http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=CM233(47)


“การวเิคราะห์เชิงปริมาณที่อาศัยการช่ังน า้หนักของสารบริสุทธ์ิที่
สัมพันธ์เชิงปริมาณกับสารที่สนใจ”
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“Gravimetric methods are quantitative methods that 
are based upon determining the mass (weight) of a 
pure compound to which the analyte is related.”

 Method 2540D ใน Standard Methods for the Examination of 
Waters and Wastewaters ยอมรับวิธีกำรวิเครำะห์สำรแขวนลอย
ทัง้หมดในน ำ้ (total suspended solids, TSS) โดยกำรตกตะกอน 

 Method 925.10 ใน Official Methods of Analysis (AOAC) ยอมรับ
วิธีวิเครำะห์ควำมชืน้ทัง้หมด (total moisture) ในแปง้ 



ประเภทของการวิเคราะห์โดยน ้าหนัก

1) การตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วง (precipitation gravimetry) 
เป็นการท าใหเ้กิดตะกอนของสารทีส่นใจทีอ่ยู่ในสารตวัอย่าง ตะกอน
จะตกลงดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก 

2) การระเหย (volatilization) 
เป็นการแยกสารทีส่นใจออกจากส่วนผสมของตวัอย่างโดยการ
เปลีย่นใหอ้ยู่ในรูปของแก๊สทีอ่งค์ประกอบทางเคมีทีแ่น่นอน 

3) การตกตะกอนด้วยไฟฟ้า (electrogravimetry) 
เป็นการใชก้ระแสไฟฟา้เพือ่ท าใหส้ารทีส่นใจไปยึดติดกบัขัว้
อิเล็กโทรด 

5



สมบัติของตะกอน

 ต้องมีกำรละลำยต ่ำ (low solubility) เพื่อให้กำรตกตะกอนสำมำรถ
เกิดขึน้ได้อย่ำงสมบรูณ์ และไม่สญูเสียตะกอนขณะล้ำง
 ต้องมีควำมบริสทุธ์ิสงู (high purity)
 มีขนำดใหญ่พอท่ีจะกรองได้ (filterability)
 ต้องไม่เกิดปฏิกิริยำและไม่เปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิทำงเคมีในขณะ
เผำ (ignition) หรือท ำให้แห้ง (volatilization) 
 ต้องมีสว่นประกอบทำงเคมีที่แน่นอนไมเ่ปลี่ยนแปลง
 รีเอเจนต์ที่ท ำให้ตกตะกอนควรมีสมบตัิกำรเกิดตะกอนกบัสำรสนใจ
เทำ่นัน้
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Precipitation method

based on addition of precipitant and isolation of an insoluble 
precipitate of know composition that related with analyte.
a process of weighing an element in form of precipitates 
which is separated by filtration from solution.
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Ba2+(aq)  +   SO4
2-(aq)  BaSO4(s)

Ag+(aq)  +   Cl-(aq)  AgCl(s)



AOAC : Method 920.199 

วิธีกำรวิเครำะห์หำแคลเซียม (Ca2+) ในน ำ้ธรรมชำต ิ
เป็นวิธีท่ีได้รับกำรรับรองจำก AOAC โดยใช้ C2O4

2- เป็นสำรตกตะกอน 
และเผำตะกอน  CaC2O4 เป็น CaO
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ma
ss

Ca2+ + C2O4
2-  CaC2O4(s)

CaC2O4(s)  CaO(s) + CO(g) + CO2(g)   

C
CaC2O4



วิธีการท้าให้ระเหย (Volatilization)

เป็นวิธีท่ีใช้กบัสำรท่ีสำมำรถระเหยกลำยเป็นไอได้ 
นิยมหำปริมำณไอน ำ้ (H2O) และ CO2

9

NaHCO3 + H2SO4  CO2 + H2O + NaHSO4

Skoog et al. (2014), p298

กำรหำปริมำณของ NaHSO4 ในเม็ดกรดมด (antacid tablet) 

2NaOH + CO2  Na2CO3+ H2O



กระบวนการตกตะกอน
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Nucleation or Growth

Precipitate

Filtration

Ignition or Calcination

Anion Cation

PbCrO4 NiDMG

Pb2+ + CrO4
2- Ni2+ + DMG



กระบวนการตกตะกอน
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เตรียมตวัอยำ่ง
ชัง่ตวัอยำ่ง  

กำรละลำยตวัอยำ่ง 
กำรตกตะกอน 
กำรยอ่ยตะกอน

กำรกรอง 
กำรล้ำงตะกอน 

กำรท ำตะกอนให้แห้ง
กำรชัง่น ำ้หนกัตะกอน 

กำรค ำนวณ 



Methods used in Gravimetric Analysis
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Dissolve Precipitation Filtration

•a process of 
separating 
precipitates from the 
mother liquor
•choice of filtering 
medium depends on 
nature of the 
precipitates and by 
cost factor.

•must be free from soluble 
impurities
•must be insoluble in 
solution
•must be easily separated 
from the solution by filtration
•must be convertible into a 
pure compound by ignition

•Solid samples 
are dissolved by 
a suitable solvent



Methods used in Gravimetric Analysis
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Washing Drying or ignition Weighing

• to remove all 
soluble impurities 
sticking with the 
precipitates.

•precipitates are dried 
(below 250°C) or ignited 
(above 250°C) depending 
on the nature of 
precipitates and on the 
filtering medium.- not react with precipitates

- not form any volatile 
product
- easily volatile on ignition

Ignited sample is 
cooled for a few 
minutes and then 
kept in a 
desiccator to 
avoid moisture 
adsorption and 
then weighed on 
a chemical 
balance.



Precipitation requirement

Product needs to be :
Insoluble (low Ksp) ข้ึนกบัชนิดตะกอน
Easily filterable (large particles)
Unreactive
Purity
Known composition after dry or calcine
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ข้ึนกบั
กระบวนการ
ตกตะกอน



กระบวนการเกิดตะกอน

กำรเกิดนิวคลเิอชนั 
(nucleation) 

กำรก่อตวัของอนภุำค 
(particle growth) 

สำรละลำย

นิวคลิไอ
อนภุำคคอลลอยด์
(colloid particle)

เกิดกำรขยำยตวัของนิวคลิไอ
เน่ืองจำกไอออนบวกหรือไอออน
ลบของตะกอนที่อยู่ในสำรละลำย
เข้ำรวมตวักบันิวคลิไอท่ีผิวด้วย
พนัธะเคมี

ตะกอน

นิวคลิเอชนั



แผนผังกระบวนการเกิดตะกอน
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Ions in supersaturated solution 
(0.0001-0.001 um)

Nuclei

Colloidal particles (0.001-0.1 um)

Fine crystal (0.1-10 um)

Course crystal (>10 um)

Stabilized 
colloid

Crystalline aggregate
Colloidal aggregate
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ตะกอน

กลุ่มก้อนของคอลลอยด์
(colloidal aggregate)

กลุ่มผลึกเล็ก 
(crystalline aggregate)

ผลึกใหญ่ 
(coarse aggregate)

สำรละลำยหมดควำมเป็นสำรละลำยอิ่มตวั
ยวดย่ิงอนภุำค คอลลอยด์จะคงตวัอยูใ่น
สำรละลำยเป็นคอลลอยด์ท่ีเสถียร

สำรละลำยคงเป็นสำรละลำยอิ่มตวัยวดยิ่ง
อยูอี่ก อนภุำคคอลลอยด์จะโตขึน้เป็นผลกึ
ขนำดเลก็

สำรละลำยคงเป็นสำรละลำยอิ่มตวัยวดยิ่ง
อยูอี่กผลกึเลก็เหลำ่นีจ้ะโตขึน้เป็นผลกึ
ขนำดใหญ่



ขนาดอนุภาคของตะกอน

colloidal suspension : อนภุำคตะกอนท่ีเลก็ท่ีสดุ ไมส่ำมำรถ
มองเห็นได้ด้วยตำเปลำ่ (id = 1-100 nm) ไมมี่แนวโน้มรวมตวัเป็น
ตะกอน 

crystalline suspension : อนภุำคมีขนำดใหญ่ระดบัมิลลเิมตรหรือ
ใหญ่กวำ่ และมีแนวโน้มท่ีจะรวมตวักนัเป็นตะกอนแยกออกจำก
สำรละลำย ซึง่ท ำให้สำมำรถแยกโดยกำรกรองได้ง่ำย

ขนำดอนภุำคของตะกอน จะแปรผนัไปตำมกระบวนกำรตกตะกอน
• กำรละลำยของตะกอน
• อณุหภมูิ
• ควำมเข้มข้นของรีเอเจนต์และสำรสนใจ
• อตัรำเร็วของกำรผสมกนัของรีเอเจนต์
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Von Weimarn ratio

“ขนาดอนุภาคของตะกอนจะมีค่าผกผันกับค่าการอิ่มตัวยวด
ยิ่งสัมพทัธ์ (relative supersaturation, RS) ของสารละลาย”
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ขนาดของตะกอน  -------1
RSS

RSS = -----------Q – S
S

Q = ความเข้มข้น (โมลาร์) ของสารทีต่อ้งการตกตะกอน
S = ค่าการละลาย (molar solubility) ของตะกอนทีส่ภาวะสมดลุ 



 เทอม Q-S คือกำรวดักำรอิ่มตวัยิ่งยวด
ของตวัถกูละลำย

 ถ้ำ RSS มีคำ่มำก จะมีอตัรำกำรเกิด
นิวคลิเอชนัสงู ก่อให้เกิดเป็นตะกอนท่ี
เกิดจำกอนภุำคเลก็ๆ จ ำนวนมำก

 ถ้ำ RSS มีคำ่น้อย ตะกอนจะเกิดโดย
กำรเติบโตของอนภุำค (particle 
growth) มำกกว่ำ nucleation

(1) กำรลดควำมเข้มข้นของตวัถกู
ละลำย (Q) โดยกำรลด Q ท ำได้โดย
กำรใช้สำรตวัอยำ่งท่ีมีควำมเข้มข้น
เจือจำง กำรเติมตวัตกตะกอนอยำ่ง
ช้ำๆ และกำรกวนอยำ่งทัว่ถงึ

(2) กำรเพิ่มสภำพกำรละลำยของ
ตะกอน (S) โดยกำรเพิ่มอณุหภมูิ
และกำรปรับคำ่ pH ของสำรละลำย

การลดขนาดของ RSS



ตัวตกตะกอน (Precipitant)
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ตัวตกตะกอน
(precipitant)

(precipitating agent)

สารอนินทรีย์ (inorganic) ท ำให้เกิด
ตะกอนของเกลือท่ีละลำยได้ยำก หรือ

สำรพวกออกไซด์ (oxide) 

สารอินทรีย์ (organic) สว่นใหญ่จะ
เกิดสำรเชิงซ้อนแบบคีเลต (chelate 

complex)



ตัวตกตะกอนอนนิทรีย์
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ตัวตกตะกอนอินทรีย์
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• สำรตกตะกอนท่ีท ำให้เกิดสำรเชิงซ้อนท่ีมีกำรละลำยต ่ำ เช่น 

 Dimethylglyoxime (DMG)

 8-Hydroxyquinoline (oxine)



27



ตัวตกตะกอนประเภทสารอินทรีย์ส้าหรับการตกตะกอนไอออนอนินทรีย์



การตกตะกอนในสารละลายที่เป็นสารเนื อเดียวกัน

จะเกิดตะกอนได้ดีกวำ่กำรเติมตวัตกตะกอน เน่ืองจำกจะเกิด
นิวคลีไอและกลำยเป็นคอลลอยด์อย่ำงรวดเร็ว เม่ือตวั
ตกตะกอนสมัผสักบั analyte
ยเูรียนิยมใช้เป็นตวัตกตะกอนในกำรตกตะกอนในสำรละลำย
ที่เป็นสำรเนือ้เดียวกนั โดยใช้ผลิต OH- ที่ใช้ในกำรเกิด
ตะกอนไฮดรัสออกไซด์ (hydrous oxide) หรือเกลือเบส 
(basic salt) 

(H2N)2CO + 3H2O   CO2 + 2NH4
+ + 2OH-



ตวัตกตะกอนส ำหรับใช้ในกำรตกตะกอนในสำรละลำยท่ีเป็นสำรเนือ้เดียวกนั



การค้านวณการวิเคราะห์โดยการตกตะกอน

กำรค ำนวณอำศยัหลกัปริมำณสำรสมัพนัธ์
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น ำ้หนกัสำรตวัอยำ่ง กระบวนกำร
ตกตะกอน

ตะกอนCalcinationน ำ้หนกัตะกอน

Analyte ในตะกอนได้ถกู
เปลี่ยนรูปให้อยูใ่นรูปท่ีรู้
องค์ประกอบที่แน่นอน

Analyte ในสำรตวัอยำ่งอยูใ่น
รูปท่ีไมรู้่องค์ประกอบท่ีแน่นอน



สารตัวอย่าง   +  BC   ABC
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ตวัตกตะกอน         ตะกอน

ค ำนวณหำ %A ในสำรตวัอย่ำง

แตส่ปีชีส์ A เกิดเป็นตะกอนในรูปของ ABC  โดยสปีชีส์ A เป็น
องค์ประกอบของตะกอน ABC  ดงันัน้อตัรำสว่นโดยน ำ้หนกัระหวำ่ง 
สปีชีส์ A และ ABC เรียกวำ่ gravimetric factor



gravimetric factor

สารตัวอย่าง   +  BC   ABC
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ตวัตกตะกอน         ตะกอน
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ตัวอย่าง
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กำรค ำนวณ gravimetric factor ของ Mg และ MgO ในตะกอน Mg2P2O7
วิธีคิด

2 2 7

2 x fw.of Mg
fw.of Mg P O

2x24.3 g/mol
222.6 g/mol

GF ของ Mg =                           =                         = 0.220 

2 2 7

2 x fw.of MgO
fw.of Mg P O

2x40.3 g/mol
222.6 g/mol

GF ของ MgO =                          =                       = 0.3622 



ตัวอย่าง

น ำตวัอยำ่งดนิ 0.500g มำท ำกำรวิเครำะห์ฟอสฟอรัส (P) โดยกำรตกตะกอน
ให้อยูใ่นรูป Mg2P2O7 พบวำ่เกิดตะกอน Mg2P2O7 เท่ำกบั 0.225g จง
ค ำนวณ %P ในสำรตวัอยำ่ง
วิธีคิด 

2 2 7

2 x fw.of P
fw.of Mg P O

2x31.0 g/mol
222.6 g/mol

GF ของ P =                         =                        = 0.278  

2 2 7

2 2 7
(P/Mg P O )

wt.of Mg P O x GF  x 100
wt.of sample


0.225 x 0.278 x 100 = 12.51%
0.500

%P =  



น ำน ำ้ธรรมชำตปิริมำตร 200 mL มำท ำกำรวิเครำะห์หำปริมำณแคลเซียม (Ca) 
โดยกำรตกตะกอนให้อยูใ่นรูป CaC2O4 หลงัจำกกำรกรองและล้ำงตะกอน 
ตะกอนน ำไปใสใ่นครูซิเบลิเปลำ่ท่ีมีน ำ้หนกั 26.6002 g เม่ือน ำตะกอนไปเผำให้
ได้ตะกอนในรูป CaO พบวำ่น ำ้หนกัตะกอนรวมกบัครูซิเบลิเป็น 26.7134 g จง
ค ำนวณน ำ้หนกัของ Ca ในหน่วย g/100 mL

 
 
 

(Ca/CaO)
wt.of CaO%Ca = x GF  x 100

wt.of sample
  
  
  

0.1132 g CaO 40.1g Ca=  x 100
200 mL 56.1g CaO

= 0.0405%Ca

ดงันัน้ ควำมเข้มข้นของ Caในน ำ้ตวัอยำ่งเท่ำกบั 0.0405 g/100 mL



ตัวอย่าง 4.6

ตวัอยำ่งแร่เหลก็หนกั 1.1324 g น ำมำละลำยด้วย 
HCl เม่ือเจือจำงด้วยน ำ้ ตกตะกอนเป็นไฮดรัส
ออกไซด์ของ Fe2O3xH2O โดยกำรเตมิ NH3 เม่ือ
ท ำกำรกรองและล้ำง ตะกอนถกูน ำไปเผำท่ีอณุหภมูิ
สงู พบวำ่ได้ตะกอนท่ีแน่นอนในรูป Fe2O3 หนกั
เท่ำกบั 0.5394 g 
จงค ำนวณ (ก) %Fe

(ข) %Fe3O4
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ตัวอย่างแร่เหล็ก 1.1324 g 
NH3

ตะกอน Fe2O3xH2O 

เผาอณุหภูมิสูง

ตะกอน Fe2O3 0.5394 g 
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(ก) %Fe

(ข) %Fe3O4


