تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی – روش ]2 ,1[ 410/4
اکسییی مورد نیرز شیریییی ی شپارپمررشنادیلر مه هارد ر

ازدایهردذبر سییاراسییو یلوفی دیلرفلابگیشر– ردلئاررقشبلر

استرکهرربلآونیریرکهارینرد نیرآل یگارپمرفش ضالبربهر

ازدایهرگ لیرداربشیییید.ررشنادیلهشیرعیه ش ارد نیراسیییییشیهر

دشراناپهردایهد.ربشراپنرنوشردجی عر یشمرد ایراکس دری زدهر

بلایریسی شباربهرط فرایرقلانریپلرداربشید .ر

ینرآبردار ازدر ع نر ی ی.رراپنرنوشربلایر ع نراک س مور

 Descriptionر
 600ر
 absorbanceر
 10 mm-glass cellر

ی ی شپارد نیرز شیرینرآبررهشیرآیشد دزا،رسطماروری ن،ر
رسییییشب رهییشی روییییگییعیییییا رو ر ییشز ی ییا رین ردییمییدویهر ر
رmg/L CODر3-900ر شرردگشسبراست .ر
روش کار:

Parameter
) wavelength (nmر
 measurement Modeر
 cellر

ردمه لر نزده:رgر 10ییرکلودشترریشسییی رر،K2Cr2O7gر 167اس ی درس ی لی نپمر ه ر،H2SO4رgر33/3رس ی لیشتر

ینراپنرنوشردجی عر یشمرد ایراک س در ی زدهرینرآبر ع نر
داری ی.راپنر لک بشترکهربهرط نرعیدهرآلارهسیگدررینرط لر
پمردلح ههرگل دشپش ر 2رسییییشع یهرین ر 150°Cر بشراسییی در

د ه  HgSO4ناربه 500 mlآبرد طلرسیییلیرینرپمرانلنر
حجیاراضشفهرورآورنار شرmlر1000رنق قرکگ د .ر

کهلوسیی لی نپمربشرسیی لیشترز لهربهرعگ اورپمرکش شل ونر

-ردمه لرکش شل سیییت :رgر22رسییی لیشترز لهرAgSO4رناربهر ر

اکس ی درداری ی زد.رییرکلودشترد د یرینرد ه کرواکگشر

رKgر4/09راسیی درسیی لی نپمر ه ر H2SO4اضییشفهرکگ درور

عشدلراکسی ی داسی ی زارداربشیییید.رینرط لراپنرواکگشرپ ور

ادشیهریه دربهرددتریورنویربیشزدر شرکشدالرحلری ی .ر

کلودشترسیییب رایرییکلودشترینیر شی ی لرداریی ی ی.راپنر
اف اپشرینر دذبرین ر 600ر زشز دیلر بهرد دانرد ایراکسییی در
ی زدهرینرزی زهربسی اریانی.

ه دنوفو ر
فیش ترینرآبرد طلرmlر 800ینرپمربشلنرحجیارحلرکگ در

ابزار و شرایط آزمایش:

Fax: +98 21 88357803

 -ردمه لرر یشسییی ره دنوفورف یش ت :ر gر 0/850رر یشسییی ر

ورآورنار شرmlر 1000رنق قرکگ د .ر
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:نتیجه

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

اسیییو یلوفی دیلردار ازدربشرد ف تربلایر ع نراکسییی مورر
ر شر20 یییی ی شپارد نیرز شیرینرزی زهرهشیرآبرینردمدویهر
 ر. راسییشیهری ی900رmg/L
یورزی زهرایرآبردعدزاروررسییشبر هرورطبقرنوشهشیرذکلر
 ر:رزیشپجربهریلحریپلربهریستردارآپد،یدهرینربش رازجشمریه د
Observed concentration
(mg/L)
<22
28.9

Sample
mineral water
wastewater
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