
 پساب BODو  COD میزان اندازه گیری

 

 روش لوله درزبندی شده مقیاس کوچک -( COD)تعیین شاخص اکسیژن مورد نیاز شیمیایی -الف

Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD)-Small-scale sealed-Tube method 

 واکنشگرها و تجهیزات:، مواد 

 آب مقطر .1

  ST-CODلوله های درزبندی شده  .2

 استاندارد کالیبراسیون پتاسیم هیدروژن فتاالتمحلول ذخیره  .3

(، بدون ایجاد حرارت موضعی زیاد در محتوی لوله هاای 150± 5راکتور حرارتی با قابلیت نگه داری دما در ) .4

 آزمون

 لوله های هضم .5

 پی پت اتوماتیک .6

 فتومتر .7

 روش انجام آزمون:

 میلی 2 یکی در برداشته، را شود می گفته CODهای ویال هاآن به که یکسان ST-CODدرزبندی شده  لوله دو

  حرارتی  راکتور داخل در و شودریخته می نمونه از لیتر میلی 2 دیگری در به عنوان نمونه شاهد و مقطر آب لیتر

 پانزده دقیقه یاک باار هر ساعت 2 این طول در شود.ساعت حرارت دهی انجام می 2به مدت  C0 150دمای در 

 اجازه و آوریم می بیرون را ها ویال و کرده خاموش را دستگاه سپس .شوند هموژن کامأل تا تکان داده را ها ویال

صافر تنیایم  در میزان جذب ویال نمونه شاهد فتومتر دستگاه باسپس  و شوند خنک  C0 60تا دمای دهیم می

 . شودخوانش مینمونه  COD عدد شود ومی

از محلاول اساتاندارد پتاسایم هیادروژن فتااالت  CODالزم به ذکر است که جهت بررسی درستی انجام آزمون 

 شود. استفاده می

 



 (5BODروز) 5اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از  -ب

Determination of biochemical oxygen demand after 5 days 

 

 :مواد، واکنشگرها و تجهیزات

 آب مقطر .1

 7محلول بافر  .2

 BOD. ظرف مخصوص 3

 انکوباتور یخچال دار .4

5. DOمتر آنالین 

 

 : روش انجام آزمون

و بار ایان  پای بارد BOD تئاوریتوان به صورت تئوری به میزان مینمونه فاضالب،  CODپس از اندازه گیری 

 شود. مشخص می فاضالبنمونه  برداشتی اساس و طبق جدول زیر حجم

 

 BOD (mg/L)محدوده اندازه گیری  (ml)حجم نمونه ضریب

1 428 40-0 

2 365 80-0 

5 250 200-0 

10 164 400-0 

20 97 800-0 

50 5/43 2000-0 
 



باافر باا  ml 10تاوان )مای5/7تا  PH 5/6در  و نمونه را ریختهحجم مشخصی از  BOD مخصوص ابتدا در ظرف

7=PH )شاود تاا از ساعت هوادهی مای 1شود. سپس این محلول به مدت باکتری اضافه میبه نمونه  اضافه کرد

سپس  .شودمتراندازه گیری می DOدستگاه  توسطاکسیژن محلول نمونه  C0 20در دمای اکسیژن اشباع شود. 

روز قارار  5درجه سانتی گراد به مدت  20با دمای یخچال دار وباتور کبه سرعت درب نمونه ها را بسته و داخل ان

روز باکتری های موجود درون ظرف موادآلی آب آلوده را به عنوان غذا مصرف کرده  5در این مدت  .شودداده می

کند که ماواد شوند. عمل تکثیر تا جایی ادامه پیدا میکنند و تکثیر میو از اکسیژن نیز برای تنفس استفاده می

-انادازهدوبااره محلاول  DOروز  5شت بعد از گذ شودروز این اتفاق کامل می 5غذایی آلی تمام شود. در فاصله 

عادد الزم به ذکر است در نهایات مقدار اکسیژن مصرف شده، مالکی از آلودگی آلی نمونه است. . شودگیری می

 کردهضرب  در جدول باال در ضریب مربوطه برداشتی از نمونه،حجمی با  متناسبرا  DOحاصل از اختالف  نهایی

 شود.گزارش می BOD عدد و

 

 


