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บทที่ 15
การวิเคราะหคาซีโอดี
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand ; COD) เปนการวัดปริมาณออกซิเจนเทียบเทา (Oxygen
Equivalent) ที่ใชในการออกซิไดซสารประกอบอินทรียในตัวอยางอยางสมบูรณดวยตัวออกซิไดซอยางแรง
(Strong Chemical Oxidant) ไดผลิตภัณฑสุดทายคือ น้ําและกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชหลักการที่ใชใน
การออกซิไดซคือสารประกอบอินทรียเกือบทุกชนิด (ยกเวนสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอน
(Aromatic Hydrocarbons)บางชนิด) จะถูกออกซิไดซโดยตัวออกซิไดซอยางแรง(Strong Oxidizing Agents)
เชน โพแทสเซียมไดโครเมต เปนตน ภายใตสภาวะที่เปนกรดและอะมิโนไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนไปเปน
แอมโมเนีย ดังสมการ
CnHaObNc + (n+a/4-b/2-3c/4)O2 →

nCO2 + (a/2-3c/2)H2O + cNH3

ในตัวอยางบางตัวอยาง คาซีโอดีนี้จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคาที่แสดงปริมาณสารอินทรียบางคาได
เชน คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (Total Organic
Carbon; TOC) และ/หรือปริมาณสารอินทรียอื่นๆ เปนตน โดยที่คาซีโอดีจะสูงกวาหรือเทากับคาบีโอดี ทั้งนี้
เนื่องจากสารอินทรียโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด คือ สารอินทรียที่สามารถยอยสลายไดดวยจุลินทรียหรือ
ทางชีวะ (Biodegradable Organic Compounds) และสารอินทรียที่ไมสามารถยอยสลายไดดวยจุลินทรีย หรือ
ทางชีวะ (Nonbiodegradable Organic Compounds) ดังนั้นคาซีโอดีจะมีคาสูงมากกวาคาบีโอดีมากขึ้นถามี
สารอินทรียที่ยากตอการสลายทางชีวะอยูมาก ดังนั้นขอเสียอันหนึ่งของซีโอดีคือการไมสามารถแยกความ
แตกตางระหวางสารอินทรียที่สามารถถูกยอยสลายไดดวยจุลินทรียหรือทางชีวะ (Biodegradable Organic
Compounds)และ สารอินทรียที่ไมสามารถถูกยอยสลายไดดวยจุลินทรีย หรือทางชีวะ (ฺNonbiodegradable
Organic Compounds)ได อีกประการหนึ่งการวิเคราะหคาซีโอดีมีการใชสารประกอบจําพวกสารปรอทที่เปน
อันตรายตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมหากไมมีวิธีการทํางานและระบบบําบัดที่ดีเพียงพอ
การหาคาซีโอดีจะมีประโยชนอยางมากในการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพน้ําเมื่อไดหา
ความสัมพันธระหวางคาซีโอดีและคาบีโอดีในตัวอยางที่ตองการศึกษา เฝาระวังและควบคุมแลว ทั้งนี้
เนื่องจากระยะเวลาในการวิเคราะหหาคาซีโอดีสั้นกวาระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะหหาคาบีโอดีมากซึ่งเปน
ขอดีของการวิเคราะหคาซีโอดี ตัวอยางเชน เวลาที่ใชในการทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอยางสมบูรณใน
การ
วิเคราะหคาซีโอดีเทากับ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการบมตัวอยาง
น้ําในตูบมในการวิเคราะหหาคาบีโอดีเทากับ 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ทําใหสามารถทราบผลการ
วิเคราะหคาซีโอดดีไดอยางรวดเร็วจึงทําใหมีประโยชนอยางมากในการควบคุมและแกไขปญหาในเรื่องของ
มลพิษทางน้ําไดเปนอยางดีและทันควัน คาซีโอดีเปนดัชนีคุณภาพน้ําที่มีความสําคัญมากในการเปนขอมูล
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พื้นฐานในการควบคุมมลพิษทางน้ํา เนื่องจากทําใหสามารถทราบคุณภาพของน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและน้ําเสียชุมชนที่ระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งวามีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด ทั้งยังใชในการ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงผลกระทบและศักยภาพของ
แหลงรองรับน้ําทิ้งวาจะสามารถรับความสกปรกไดมากนอยเพียงใดดวยอันจะเปนประโยชนในการควบคุม
และเฝาระวังใหน้ําในแหลงน้ําที่เปนแหลงรองรับน้ําทิ้งมีคุณภาพดีไมเนาเสีย
การวิเคราะหคาซีโอดีนั้นในปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นสารอินทรีย จะตองใชตัวออกซิไดซที่แรงพอใน
การออกซิไดซสารอินทรียในตัวอยาง ซึ่งมีสารหลายชนิดที่ใชเปนตัวออกซิไดซได เชน Potassium
Dichromate, Potassium Permanganate เปนตน แตตัวออกซิไดซที่นิยมใชกันอยางกวางขวางคือ Potassium
Dichromate ทั้งนี้เนื่องจาก Potassium Dichromate เปนตัวออกซิไดซที่แรงมากและสามารถใชกับตัวอยางได
หลายชนิดรวมทั้งงายตอการใชและการดําเนินการวิเคราะหดวย โดยทั่วไปการออกซิไดซสารประกอบ
อินทรียสวนใหญจะอยูในชวง 95 ถึง 100 เปอรเซ็นเมื่อเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณในทางทฤษฎี สารไพริ
ดีน(Pyridine) และสารประกอบของไพริดีนจะตอตานการออกซิไดซ สารประกอบอินทรียที่ระเหยไดงาย
(Volatile Organic Compounds) จะถูกออกซิไดซไมหมดโดยจะถูกออกซิไดซจนถึงระดับหนึ่งเทานั้น
เนื่องจากสารประกอบอินทรียที่ระเหยไดงายจะลอยตัวอยูในบริเวณชองวางเหนือชั้นของสารละลายที
เกิดปฏิกิริยาทําใหไมถูกออกซิไดซไดทั้งหมด แอมโมเนียที่อยูในน้ําตัวอยางหรือเกิดจากปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรียที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบก็ตามจะไมถูกออกซิไดซถาไมมีคลอไรดอิออนใน
ปริมาณที่เพียงพอ

การเก็บตัวอยาง
ควรเก็บตัวอยางในขวดแกวเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหหาซีโอดีในทันที หากไมสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหไดทันทีใหเก็บรักษาตัวอยางโดยการทําใหตัวอยางเปนกรดดวยกรดซัลฟวริกเขมขน
(Conc. Sulfuric Acid) โดยใหตัวอยางมีคาความเปนกรดดาง(pH Value) ไมเกิน 2 กอนทําการวิเคราะหควร
ผสมตัวอยางใหตะกอนและน้ําตัวอยางผสมกันดีโดยใชเครื่องกวนผสม(Homoginizer)ทั้งนี้เพื่อใหการปเปต
น้ําตัวอยางจากขวดเก็บตัวอยางมาทําการวิเคราะหเปนตัวแทนของตัวอยางน้ําที่เก็บมา ในกรณีที่น้ําตัวอยางมี
คาซีโอดีสูงควรทําการเจือจางตัวอยางกอนมาทําการวิเคราะหทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดในการปเปตตัวอยาง
ในปริมาณนอย

วิธีการวิเคราะห
การวิเคราะหคาซีโอดีมี 3 วิธี คือ
1) วิธีรีฟลักซแบบเปด (Open Reflux Method)
2) วิธีรีฟลักซแบบปด/การติเตรท (Closed Reflux, Titrimetric Method)
3) วิธีรีฟลักซแบบปด/เปรียบเทียบสี (Closed Reflux, Colorimetric Method)
วิธีที่ 1 เหมาะสําหรับการวิเคราะหคาซีโอดีในตัวอยางน้ําเสียหลากหลายชนิดโดยใชปริมาณตัวอยาง
น้ําในการวิเคราะหจํานวนมาก ลดความผิดพลาดในการสุมตัวอยางและการปเปตตัวอยาง (ใชตัวอยางในการ
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วิเคราะหประมาณ 50 มิลลิลิตร) แตจะใชสารประกอบโลหะตางๆในปฏิกิริยาจํานวนมากตามไปดวย เชน
สารประกอบโลหะที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) คือ ซิลเวอรซัลเฟต (Silver Sulfate; Ag2SO4) และ
สารประกอบโลหะที่ใชในการปองกันการรบกวนจากสารประกอบเฮไลด คือ เมอรคิวริกซัลเฟต (Mercuric
Sulfate; HgSO4) สวนวิธีที่2 และ 3 เปนวิธีการวิเคราะหที่คอนขางประหยัดการใชสารประกอบโลหะตางๆใน
ปฏิกิริยาแตจะมีความผิดพลาดในการปเปตตัวอยางหากตัวอยางไมผสมกันดีเพียงพอเนื่องจากใชปริมาณ
ตัวอยางในการวิเคราะหนอยมาก (ใชตัวอยางในการวิเคราะห 2.5 - 10.0 มิลลิลิตร) เมื่อเทียบกับวิธีที่ 1

หลักการทั่วไปและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
เมื่อผสมสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตกับกรดซัลฟวริกจะไดสารละลายผสมระหวางกรด
โครมิกและกรดกํามะถันซึ่งสารละลายผสมนี้มีความสามารถในการออกซิไดซสูงมากในสภาวะที่รอน
K2Cr2O7 + excess H2SO4 → H2Cr2O7 /K2SO4 /H2SO4
เมื่อเติมสารละลายผสมกรดโครมิกและกรดซัลฟวริกนี้ลงในตัวอยางที่มีสารประกอบอินทรียอยูจะ
เกิดการออกซิไดซเมื่อทําใหของผสมนี้รอน เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะมีสารประกอบโพแทสเซียมไดโครเมต
เหลืออยูในปฏิกิริยาซึ่งปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลืออยูนี้จะสามารถหาไดโดยการติเตรทกับ
สารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต โดยใชเฟอโรอีนเปนอินดิเคเตอร ดังปฏิกิริยาในสมการ
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2SO4 + K2SO4 + 3Fe2SO4 + 7H2O
เมื่อทราบปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชในการยอยสายสารอินทรียในตัวอยางแลว ในการ
เทียบปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชออกมาเปนปริมาณออกซิเจนเทียบเทานั้น ทําไดโดยการใช
อัตราสวนปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมต 1 โมล ตอ ปริมาณออกซิเจน 1.5 โมล ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ
โพแทสเซียมไดโครเมตอยูในสารละลายกรดซัลฟวริกที่เพียงพอจะทําใหโพแทสเซียมไดโครเมตสลายตัวให
ออกซิเจนดังสมการ
ครึ่งปฏิกิริยาของน้ํา
2H2O → O2 + 4H+ + 4eครึ่งปฏิกิริยาของไดโครเมต
Cr2O72- + 14H+ + 6e→ 2Cr3+ + 7H2O
ปฏิกิริยารวม
2Cr2O72- + 16H+

→

15 - 3

4Cr3+ + 3O2 +8H2O

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

จากสมการจะพบวาไดโครเมต 1 โมล จะสลายตัวใหออกซิเจน 1.5 โมล (48 กรัม) ฉะนั้นเมี่อทราบ
วาใชปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตไปจํานวนเทาใดก็สามารถเทียบเปนการใชปริมาณออกซิเจนเทียบเทาได
กรณีการคิดปริมาณออกซิเจนเทียบเทาในรูปของซีโอดีโดยวิธีการเทียบอํานาจการออกซิไดซ
ระหวางโพแทสเซียมไดโครเมตกับออกซิเจนก็สามารถกระทําไดโดยการเปรียบเทียบความสามารถในการ
รับอิเลคตรอนของออกซิเจนและไดโครเมตอิออน ดังนี้
เขียนสมการครึ่งปฏิกิริยาการรับอิเลคตรอนของ Cr2O72- และ O2 ดังสมการ
Cr2O72- + 14H+ + 6eO2 + 4e-

→
→

2Cr3+ + 7H2O
2O2-

จากสมการ(.......) จะพบวา Cr2O72- จํานวน 1 โมล สามารถรับอิเลคตรอนได จํานวน 6e- เมื่อเทียบ
กับออกซิเจนโมเลกุล (Molecular Oxygen) จํานวน 1 โมล สามารถรับอิเลคตรอนได จํานวน 4e∴ K2Cr2O7 จํานวน 1 โมล จะมีอํานาจในการออกซิไดซเทียบเทากับ O2 จํานวน
1 Mole K2Cr2O7 ≡ 6e-/4e- ≡ 1.5 Mole O2 = 1.5 x 32 g O2
= 48 g O2
ตัวอยางการคํานวน
ถาใชปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมต ความเขมขน 0.0167 M จํานวน 3 มิลลิลิตร
ในการยอยสลายสารอินทรียในตัวอยางน้ํา 5 มิลลิลิตร จะสามารถคํานวนหาปริมาณ
ออกซิเจนเทียบเทาไดดังนี้
1. โพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชในการยอยตัวอยาง 5 มิลลิลิตร
= (0.0167 M)(3 mL/1000) โมล
2. ปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชในการยอยตัวอยาง 5 มิลลิลิตร
= (0.0167 M)(3 mL/1000)(48 g) กรัม
= (0.0167 M)(3 mL/1000)(48 g)(1000)
มิลลิกรัม
3. การคํานวณคาซีโอดี
เปนการคํานวณเทียบปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชในการยอยสารอินทรียใน
ตัวอยางน้ําจํานวน 1 ลิตร
คาซีโอดี

= (0.0167 M)(3 mL/1000)(48 g)(1000 mg/g)(1000 mL/L)
5 mL
= 481 mg O2/L
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สารมาตรฐานซีโอดี
สารประกอบที่ใชเปนมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบวิธีการวิเคราะหและการดําเนินการวิเคราะห
นั้นมีหลายชนิดแตที่ใชกันโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ กลูโคส (Glucose) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท
(Potassium Hydrogen Phthalate)
1. กลูโคส (Glucose)
เมื่อนํากลูโคสมาทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไดโครเมตตามวิธีการหาคาซีโอดี กลูโคสจะ
ถูกออกซิไดซอยางสมบูรณ ตามทฤษฎีจะไดผลิตภัณฑคือ น้ําและกาซคารบอนไดออกไซด ดัง
สมการ
(ก) สมการในปฏิกิริยาการรีฟลักซในสารละลายกรด
Cr2O72- + 14H+ + 6e→ 2Cr3+ + 7H2O
6CO2 + 24H+ + 24e6H12O6 + 6H2O →
----------------------------------------------------------------------------------------------------------C6H12O6 + 4Cr2O72- + 32H+
→ 8Cr3+ + 22H2O + 6CO2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(ข) สมการปฏิกิริยาในกรดซัลฟวริก
C6H12O6 + 4K2Cr2O7 + 16H2SO4 → 4Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 22H2O + 6CO2

(8) กรณีการใชออกซิเจนในการออกซิไดซกลูโคสในลักษณะเชนเดียวกับการยอยสลายกลูโคส
แบบสมบูรณจะไดดังสมการ (........)
C6H12O6 + 6O2 →

6CO2 + 6H2O

ทั้งนี้เนื่องจาก K2Cr2O7 จํานวน 1 โมล จะมีอํานาจในการออกซิไดซเทียบเทากับ O2
จํานวน 1.5 โมล
จากสมการ กลูโคส จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยากับโปแทสเซียมไดโครเมต จํานวน 4
โมล และจากสมการ (.........) กลูโคส จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน จํานวน 6 โมล
และกลูโคสมีมวลโมเลกุลเทากับ 180 กรัมตอโมล และออกซิเจนมีมวลโมเลกุล เทากับ 32 กรัม
ตอ โมล
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ดังนั้น กลูโคส หนัก 180 กรัม จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
กลูโคส หนัก 1 กรัม จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน

= 6 x 32 = 192 กรัม
= 192/180 กรัม
= 1.067 กรัม
∴ กลูโคส มีคาซีโอดี เทากับ 1.067 กรัมออกซิเจน (O2) ตอกรัมกลูโคสนั่นคือ
เมื่อชั่งกลูโคสหนัก 1 กรัม ละลายในน้ํากลั่นจนมีปริมาตรของสารละลายเทากับ 1 ลิตร จะทําให
สารละลายนี้มีคาซีโอดี เทากับ 1067 มิลลิกรัมตอลิตร
2. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate)
เมื่อนําโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate) มาทําปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมไดโครเมตตามวิธีการหาคาซีโอดี โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทจะถูก
ออกซิไดซอยางสมบูรณตามทฤษฎีไดผลิตภัณฑคือ โพแทสเซียมออกไซด น้ําและกาซ
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเมื่อเทียบกับการใชออกซิเจนในการออกซิไดซจะไดดังสมการ
2KC8H5O4 + 15O2

→

K2O + 16CO2 + 5H2O

จากสมการ
โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท จํานวน 2 โมล จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน จํานวน 15
โมล แตโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทมีมวลโมเลกุลเทากับ 204.1 กรัมตอโมล และออกซิเจนมี
มวลโมเลกุล เทากับ 32 กรัมตอโมล
ดังนั้น โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท หนัก 2 x 204.1 กรัม จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
หนัก 15 x 32 กรัม
โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท หนัก 1 กรัม จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
= (15 x 32)/(2 x 204.1) กรัม
= 1.167 กรัม
∴ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท มีคาซีโอดี เทากับ 1.067 กรัมออกซิเจน (O2) ตอกรัม
นั่นคือ เมื่อชั่งโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทหนัก 1 กรัม ละลายในน้ํากลั่นจนมีปริมาตรของ
สารละลายเทากับ 1 ลิตร จะทําใหสารละลายนี้มีคาซีโอดี เทากับ 1167 มิลลิกรัมตอลิตร

อินดิเคเตอร
เฟอโรอีนอินดิเคเตอรเปนสารประกอบระหวาง 1,10-(ortho) Phenanthroline กับ Ferrous Sulfate ใน
อัตราสวน 3 : 1 โมล
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สารแทรกสอด
สารประกอบพวกอะลิเฟติกประเภทโซตรงที่ระเหยไดงายจะถูกออกซิไดซไดนอยเนื่องจาก
สารประกอบประเภทนี้จะลอยตัวเปนไออยูในชองวางเหนือสารละลายที่ใชออกซิไดซทําใหไมสัมผัสกับตัว
ออกซิไดซ สวนสารประกอบพวกอะลิเฟติกประเภทโซตรงจะถูกออกซิไดซไดดีกวาสารประกอบพวกอะลิเฟ
ติกประเภทโซตรงที่ระเหยไดงายโดยการเติมสารประกอบโลหะที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) คือ ซิล
เวอรซัลเฟต (Silver Sulfate; Ag2SO4) ลงไปในปฏิกิริยา อยางไรก็ตามถาในน้ําตัวอยางมีปริมาณเฮไลดอิ
ออนมากจะทําใหเกิดเปนตะกอนของซิลเวอรเฮไลดทําใหปริมาณซิลเวอรซัลเฟตลดลงและไมเพียงพอตอการ
เกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณและยังทําใหผลการวิเคราะหคาซีโอดีที่ไดมีคามากกวาความเปนจริงดวย
การทําปฏิกิริยาระหวางคลอไรดอิออนและซิลเวอรซัลเฟตเกิดขึ้นดังสมการ
Ag2SO4 + 2Cl- →

AgCl + SO4--

การทําปฏิกิริยาระหวางคลอไรดอิออนและไดโครเมต เกิดขึ้นดังสมการ
2Cl- →
Cl2 + 2eCr2O72- + 14H+ + 6e→ 2Cr3+ + 7H2O
-----------------------------------------------------------------------Cr2O72- + 6Cl- + 14H+ → 2Cr3+ + 3Cl2 + 7H2O
-----------------------------------------------------------------------ในกรณีการแทรกสอดโดยเฮไลดอิออนนี้จะสามารถแกไขไดโดยการเติมสารประกอบโลหะที่ใชใน
การปองกันการรบกวนจากสารประกอบเฮไลด คือ เมอรคิวริกซัลเฟต (Mercuric Sulfate; HgSO4) ซึ่งจะ
เกิดปฏิกิริยาดังสมการ
HgSO4 + 2Cl- →

HgCl2 + SO42-

โดยทั่วไปจะใชเมอรคิวริกซัลเฟต ในปริมาณ 1 กรัม สําหรับตัวอยาง 50 มิลลิลิตร กรณีที่ใชตัวอยาง
นอยกวา 50 มิลลิลิตร ก็สามารถใชเมอรคิวริกซัลเฟตในปริมาณที่ลดลงตามสวนไดถาทราบวาในตัวอยางน้ําที่
ตองการวิเคราะหคาซีโอดีมีปริมาณคลอไรดนอยกวา 2000 มิลลิกรัม / ลิตร ทั้งนี้จะตองใชอัตราสวนของเมอร
คิวริกซัลเฟต และคลอไรด ไมนอยกวา 10:1 ในกรณีที่น้ําตัวอยางมีปริมาณคลอไรดมากกวา 2000 มิลลิกรัม/
ลิตร จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะหบางซึ่งจะไดกลาวตอไป

15 - 7

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

ไนไตรทอิออน (Nitrite Ion; NO2-)ในทางทฤษฎีจะมีคาซีโอดี 1.14 มิลลิกรัม/มิลลิกรัมไนไตรท
ไนโตรเจน ดังสมการ
NO2- + H2O
→ NO3- + 2H+ + 2eCr2O72- + 14H+ + 6e→ 2Cr3+ + 7H2O
------------------------------------------------------------------------------------------Cr2O72- + 3NO2- + 8H+ → 2Cr3+ + 3NO3- + 4H2O
------------------------------------------------------------------------------------------จากสมการ จะเห็นวา ไนไตรทจํานวน 3 โมล หรือไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 3 โมล ทําปฏิกิริยา
กับไดโครเมต จํานวน 1 โมล หรือออกซิเจนเทียบเทา = 1.5 โมล
นั่นคือ ไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 3 x 14 กรัม ใชออกซิเจนเทียบเทาจํานวน 1.5 x 32 กรัม
ไนไตรทไนโตรเจน จํานวน 1 มิลลิกรัม ใชออกซิเจนเทียบเทา จํานวน
= (1.5 x 32)/(3 x 14) มิลลิกรัม
= 1.14 มิลลิกรัม
∴
ไนไตรท มีคาซีโอดี = 1.14 มิลลิกรัมตอมิลลิกรัมไนไตรทไนโตรเจน
แตเนื่องจากในตัวอยางน้ําสวนใหญมีปริมาณไนไตรทจํานวนนอยมากซึ่งสวนใหญจะนอยกวา 2
มิลลิกรัม/ลิตรวัดในรูปของไนไตรทไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen) โดยถือวามีปริมาณนอยไมรบกวนตอการ
วิเคราะหสามารถตัดทิ้งไดไมตองนํามาพิจารณา แตถาในน้ําตัวอยางบางตัวอยางที่มีปริมาณไนไตรทเกินกวา
2 มิลลิกรัม/ลิตรวัดในรูปของ Nitrite Nitrogen ก็สามารถลดการรบกวนการวิเคราะหไดโดยการเติมกรด
ซัลฟามิก (Sulfamic Acid) ลงไปในปฏิกิริยาในอัตราสวน 10 มิลลิกรัมของกรดซัลฟามิกตอ 1 มิลลิกรัมในรูป
ของ Nitrite Nitrogen โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังสมการ
NH2-SO3H + HNO2 + H+ →

N≡N-SO3H + 2H2O
(Diazonium Salt)

สารประกอบอนินทรียที่มีความสามารถในการรีดิวซจะรบกวนปฏิกิริยาดวย เชน Ferrous Iron,
Sulfide, Manganous Manganese เปนตน แตจะสามารถคํานวณและนํามาหักออกจากคาซีโอดีที่ไดหากทราบ
ปริมาณของสารเหลานี้
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ก. การวิเคราะหโดยวิธีรีฟลักซแบบเปด
(Open Reflux Method
หลักการ
สารประกอบอินทรียสามารถถูกออกซิไดซไดดวยตัวออกซิไดซที่รุนแรง ในการวิเคราะหหาคาซีโอ
ดีในที่นี้จะใชโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate; K2Cr2O7)เปนตัวออกซิไดซ (Oxidizing
Agent)ในสารละลายกรดซัลฟวริก โดยใชซิลเวอรซัลเฟตเปนตัวเรงปฏิกิริยา ในสภาวะที่รอนและมีความเปน
กรดสูง สารผสมระหวางกรดโครมิกและกรดซัลฟวริกจะออกซิไดซสารประกอบอินทรียในสารละลาย การ
วิเคราะหหาคาซีโอดีทําไดโดยการหาปริมาณของโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชในการยอยสารอินทรียทั้งหมด
ในตัวอยางแลวคํานวณเทียบเปนปริมาณออกซิเจน
โพแทสเซียมไดโครเมตที่ทราบปริมาณและความเขมขนที่แนนอนและจะถูกเติมลงในน้ําตัวอยางใน
ปริมาณที่มากเกินพอแตทราบปริมาณที่แนนอน หลังจากการรีฟลักซตัวอยางที่ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2
ชั่วโมง โพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือ(ยังไมถูกริดิวซ)ในสารละลายหลังจากการรีฟลักซหาไดโดยการติเต
รทกับสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Standard Ferrous Ammonium Sulfate Solution) โดย
ใชเฟอโรอีน (Ferroin)เปนอินดิเคเตอร

เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการรีฟลักซ (Reflux Apparatus) ประกอบดวย
1. ขวดกลมกนแบน (Flat-bottom Flask) ขนาด 250 หรือ 500 มิลลิลิตร
2. เครื่องควบแนน (Condensor) ซึ่งมี Jacket ขนาด 300 มิลลิเมตร
3. เตาชนิด Hot Plate หรือ Heating Mantle ซึ่งสามารถใหกําลังไฟไดไมนอยกวา 1.4 วัตตตอตาราง
เมตร

รีเอเจนท (Reagent)
1. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (Standard Potassium Dichromate Solution)
เขมขน 0.0417 M
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต (อบใหแหงแลวที่ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง)
หนัก 12.259 กรัมในน้ํากลั่นแลวเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
2. กรดซัลฟวริกรีเอเจนท (Sulfuric Acid Reagent)
วิธีการเตรียม
ละลายซิลเวอรซัลเฟต (Silver Sulfate; Ag2SO4) จํานวน 5.5 กรัมตอกรดซัลฟวริก (Sulfuric
Acid) จํานวน 1 กิโลกรัม หรือ ละลายซิลเวอรซัลเฟต จํานวน 22 กรัมในกรดซัลฟวริก 4.0
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กิโลกรัม โดยตองใชเวลาในการละลายนาน 1 - 2 วัน แตถาตองการละลายใหเร็วขึ้นก็อาจจะใช
วิธีการกวนอยางตอเนื่องซึ่งวิธีนี้จะสามารถละลายซิลเวอรซัลเฟตไดภายในเวลา 30 นาที
3. เฟอโรอีนอินดิเคเตอร(Ferroin Indicator)
สามารถหาซื้อไดโดยทั่วไปหรืออาจจะเตรียมขึ้นเองโดยละลาย 1,10 - Phenanthroline
Monohydrate (C12H8N2.H2O) หนัก 1.48 กรัมและ Ferrous Sulfate Heptahydrate (FeSO4.7H2O)
หนัก 0.7 กรัม ในน้ํากลั่นแลวทําใหเจือจางเปน 100 มิลลิลิตร
4. สารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Standard Ferrous Ammonium Sulfate
Solution) เขมขน 0.25 M
วิธีการเตรียม
ละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] ชนิดเออาร หนัก 98 กรัม ในน้ํา
กลั่น เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 20 มิลลิลิตร ทําใหเย็นและเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
การหาความเขมขน
ปเปตสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (Standard Potassium Dichromate
Solution) เขมขน 0.0417 M จํานวน 10.0 มิลลิลิตร ลงในขวดเออรเลนเมเยอร ขนาด 250
มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นลงไป 90 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 30 มิลลิลิตร ทิ้งใหเย็นแลว
นํามาติเตรทดวยสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Standard Ferrous
Ammonium Sulfate Solution) เขมขน 0.25 M โดยใชเฟอโรอีนเปนอินดิเคเตอร
การคํานวณ
ความเขมขนของละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) คือ
Mf = (6VpMp)/Vf
-------( )
เมื่อ Mf = ความเขมขนของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตเปนโมลาร
Vf = ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
Vp = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชเปน
มิลลิลิตร
Mp = ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตเปน
โมลาร
5. เมอรคิวริกซัลเฟต (Mercuric Sulfate; HgSO4) ชนิดเออาร
6. กรดซัลฟามิก (Sulfamic Acid)ชนิดเออาร
ใชในการกําจัดไนไตรท(Nitrite) เนื่องจากไนไตรท-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) จะมีคาซี
โอดีเทากับ 1.1 มิลลิกรัมตอ1 มิลลิกรัมของไนไตรท-ไนโตรเจน ดังนั้นจึงควรเติมกรดซัลฟามิก
จํานวน 10 มิลลิกรัมตอ1 มิลลิกรัมของไนไตรท-ไนโตรเจนที่มีอยูในขวดรีฟลักซ เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะหอาจจะเติมกรดซัลฟามิกหนัก 0.12 กรัม ลงในสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมไดโครเมต จํานวน 1000 มิลลิลิตรเลยก็ได โดยจะทําใหสารละลายมาตรฐาน
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โพแทสเซียมไดโครเมตนี้สามารถกําจัดไนไตรทที่มีอยูในตัวอยางไดจํานวน 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
7. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Standard Potassium Phthalate Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Phthalate; HCOOC6H4COOK) ซึ่งอบ
ใหแหงจนน้ําหนักคงที่แลวที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส หนัก 425 กรัมในน้ํากลั่นแลวเจือจาง
จนไดปริมาตร 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะมีคาซีโอดี 500 มิลลิกรัมตอลิตร โดยที่ในทาง
ทฤษฎีโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทมีคาซีโอดี 1.176 มิลลิกรัมออกซิเจน (O2) ตอมิลลิกรัม
8. สารละลายมาตรฐานกลูโคส(Standard Glucose Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายกลูโคส หนัก 469 มิลลิกรัมในน้ํากลั่นแลวเจือจางจนไดปริมาตร 1000 มิลลิลิตร
สารละลายนี้จะมีคาซีโอดี 500 มิลลิกรัมตอลิตร โดยที่ในทางทฤษฎีกลูโคส มีคาซีโอดี 1.067
มิลลิกรัมออกซิเจน (O2) ตอมิลลิกรัม

การวิเคราะห
(1) กรณีที่น้ําตัวอยางมีคาซีโอดีมากกวา 50 แตไมเกิน 900 มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
1.1
ใสเมอรคิวริกซัลเฟต ประมาณ 0.4 กรัม ลงในขวดรีฟลักซ เติมตัวอยางน้ําหรือตัวอยางน้ําที่
เจือจางแลว จํานวน 20.0 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน
หมายเหตุ
ถาปริมาณเมอรคิวริกซัลเฟตที่เติมลงไปไมเพียงพอก็ใหเติมลงไปอีกในอัตราสวน เมอรคิว
ริกซัลเฟตตอคลอไรด เทากับ 10:1 ถามีตะกอนเกิดขึ้นหลังจากการเติมเมอรคิวริกซัลเฟตลง
ไป ตะกอนที่เกิดขึ้นจะไมมีผลตอการวิเคราะหแตอยางใด
1.2
เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต 0.0417 M จํานวน 10.0 มิลลิลิตร แลวคอยๆ
เติมกรดซัลฟวริกรีเอเจนท จํานวน 30.0 มิลลิลิตรลงไป
1.3
ใสลูกแกว (Glass Bead) ลงไป 5 - 6 เม็ด เพื่อปองกันมิใหเกิดการเดือดอยางรุนแรง ผสม
สารละลายในขวดใหเขากัน
1.4
นําขวดรีฟลักซนี้ไปตอกับเครื่องควบแนน ใชบีกเกอรเล็กๆปดที่ปลายเปดดานบนของเครื่อง
ควบแนนเพื่อปองกันสารอื่นๆจากภายนอกหลุดเขาไป
1.5
รีฟลักซหรือตมใหเดือดเปนเวลานาน 2 ชั่วโมงหรือนอยกวานี้ถาทดสอบแลววาใหผลที่เทากัน
1.6
ลางเครื่องควบแนนดวยน้ําเพียงเล็กนอยกอนถอดชุดเครื่องควบแนนออกจากขวดรีฟลักซ เติม
น้ํากลั่นลงไปในขวดรีฟลักซจนสารละลายผสมมีปริมาตรประมาณ 150 มิลลิลิตร ทิ้งใหเย็นที่
อุณหภูมิหอง
1.7
ติเตรทดวยสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 0.25 M โดยใชเฟอโรอีนเปนอินดิเคเตอร (1
- 2 หยด แตควรจะใชในปริมาณที่เทากันทุกครั้ง) สารละลายจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเขียวเปนสี
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1.8

1.9

1.10

น้ําตาลแดงเมื่อถึงจุดยุติ
หมายเหตุ
ควรจะใชจุดที่มีการเปลี่ยนสีของเฟอโรอีนจากสีน้ําเงินเขียวเปนสีน้ําตาลแดงในครั้งแรก
ถึงแมวาสีน้ําเงินเขียวจะกลับมาอีกหลังจากทิ้งไวไมนาน
ทําแบลงคควบคูไปกับการวิเคราะหตัวอยาง โดยใชน้ํากลั่นแทนตัวอยางในปริมาณที่เทากับ
การใชตัวอยางและใชสารละลายรีเอเจนทตางๆเหมือนและเทากับที่ใชกับตัวอยางทุกประการ
รวมทั้งตองทําการรีฟลักซเชนเดียวกัน
ควรทําการวิเคราะหหาคาซีโอดีของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพ
ทาเลทหรือสารละลายมาตรฐานกลูโคสก็ไดเพื่อตรวจสอบการวิเคราะหและคุณภาพของ
สารเคมีที่ใช
การคํานวณหาคาซีโอดี
COD = (A-B)(8000M)/C
เมื่อ COD =
A=
B=
M=
C=

1.11

-------( )

คาซีโอดี หนวยเปนมิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชใน
การติเตรทแบลงค หนวยเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใช
ในการติเตรทตัวอยาง หนวยเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต
หนวยเปนโมลาร
ปริมาตรตัวอยางที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร

ในกรณีที่ตองการใชปริมาณตัวอยางที่แตกตางไปจากนี้ใหใชสารละลายรีเอเจนทตางๆ ตาม
ตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงปริมาตรของตัวอยางและสารละลายอื่นๆที่ตองใชในการหาคาซีโอดี

Sample
size
(mL)
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

Std. Dichromate Sulfuric Acid
0.0417 M (mL) Reagent (mL)
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0

15
30
45
60
75
15 - 12

HgSO4
(g)

Fe(NH4)2(SO4)2
(M)

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25

Final
Volume
(mL)
70
140
210
280
350
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(2) กรณีที่น้ําตัวอยางมีคาซีโอดีมากกวา 900 มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
จะตองทําการเจือจางตัวอยางใหมีคาซีโอดีอยูในชวง 50 - 900 มิลลิกรัม/ลิตรกอน แลวทําการ
วิเคราะหหาคาซีโอดีเชนเดียวกับในขอ (1)
(3) กรณีที่น้ําตัวอยางมีคาซีโอดีนอยกวา 50 มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
ใหทําการวิเคราะหในลักษณะเชนเดียวกับในขอ (1) แตเปลี่ยนความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
ตางๆ ดังนี้
- สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 0.025 M
- สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต 0.00417 M

ข. การวิเคราะหซีโอดีโดยวิธีรีฟลักซแบบปด/การติเตรท
(Closed-Reflux, Titrimetric Method)
หลักการทั่วไป
หลักการการวิเคราะหคาซีโอดีโดยวิธีการรัฟลักซแบบปดจะเหมือนกับวิธีการรีฟลักซแบบเปด แตมี
ขอดีคือสารอินทรียที่ระเหยไดงายจะสามารถถูกออกซิไดสไดมากกวาในระบบปดเมื่อเทียบกับการรีฟลักซใน
ระบบเปดเพราะมีเวลาสัมผัสกับสารออกซิไดสไดนานกวา กอนทําการทดลองควรตรวจดูฝาปดหลอดแกววา
มีรอยแตกตรงรอยตอของ TFE liner หรือไม การเลือกขนาดของหลอดที่ใชขึ้นอยูกับความไว (sensitivity) ที่
ตองการ สําหรับตัวอยางน้ําที่มีคาซีโอดีต่ําควรใชหลอดแกวขนาด 25 x 150 มิลลิเมตร เพราะจะตองใช
ปริมาตรตัวอยางน้ําที่มาก

สารแทรกสอด
ดูในสวนสารแทรกสอดในตอนตนของบท

เครืองมือและอุปกรณ
1. ภาชนะที่ใชในการยอยสลาย (digest vessel)
ควรใชหลอดทดลองแกวชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate Glass) ซึ่งมีขนาด 16 x 100
มิลลิเมตร หรือ 20 x 150 มิลลิเมตร หรือ 25 x 150 มิลลิเมตร พรอมทั้งฝาจุกที่บุดวย TFE (TFEcoated Caps) หรือใชบอโรซิลิเคตแอมพูล (borosilicate ampules) ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร
เสนผาศูนยกลาง 19 - 20 มิลลิเมตร
ควรตรวจสอบอยูเสมอกอนการใชงานวาหลอดอยูในสภาพที่ดีหรือไม
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2. ฮีตติงบล็อค (heating block)
เปนอลูมิเนียมหลอ (cast aluminum) มีชองหลายๆชองซึ่งมีความลึก 45 ถึง 50 มิลลิเมตร
เปนชองที่จะใหหลอดหรือแอมพลูตั้งอยูไดพอดีและใหความรอนแกสารละลายไดทั่วถึง
3. เครื่องใหความรอนหรือเตาอบ (block heater or oven)
เปนเครื่องใหความรอนโดยสามารถใหความรอนและสามารถควบคุมใหมีอุณหภูมิอยูระหวาง
150 ± 2 องศาเซลเซียส
4. เครื่องเชื่อมแอมพูล (ampule sealer)
ใชแมคเคนิเคิลซีลเลอร (mechanical sealer) ที่แนใจวาจะมีการเชื่อมที่แข็งแรงพอ

รีเอเจนต
1. น้ํายายอยสลายสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate Digestion Solution)
ความเขมขน 0.0167 โมลาร
วิธีการเตรียม
ชั่งสารมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard) โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
หนัก 4.913 กรัม ซึ่งถูกทําใหแหงในเตาอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให
เย็นในโถทําแหง (Desiccator) ใสลงไปในน้ํากลั่นประมาณ 500 มิลลิลิตร คอยๆเติมกรดซัลฟวริก
เขมขน 167 มิลลิลิตร เติมเมอรคิวริคซัลเฟต 33.3 กรัม คนใหละลาย ตั้งทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง
แลวเจือจางใหมีปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น
2. กรดซัลฟวริกรีเอเจนต เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด
3. เฟอโรอิน อินดิเคเตอร เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด
สารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตหรือสารละลายมาตรฐานไอรออน (II)
แอมโมเนียม ซัลเฟต (Ferrous Ammonim Sulfate; FAS) ความเขมขน 0.1 โมลาร
วิธีการเตรียม
ละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตเฮกซะไฮเดรต [Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O] 39.2 กรัม
ในน้ํากลั่นประมาณ 500 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 20 มิลลิลิตร คนใหละลาย ทิ้งใหเย็น
แลวเติมน้ํากลั่นจนมีปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้ตองเทียบมาตรฐานกับสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใชในการยอยสลายทุกครั้งที่นํามาใช
วิธีการหาความเขมขนของเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous Ammonium Sulfate)
เติมสารเคมีตามตารางดังกลาวขางบนนี้ในภาชนะยอยสลาย แตใชน้ํากลั่นแทนตัวอยาง
น้ํา ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวไทเทรตดวยเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous Ammonium
Sulfate) ใชเฟอโรอินเปนอินดิเคเตอร 0.05 - 0.1 มิลลิลิตร ทําประมาณ 1 - 2 หลอด ไทเทรต
จนถึงจุดยุติสีจะเปลี่ยนจากฟาอมเขียวเปนสีน้ําตาลแดง
การคํานวณ
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ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (FAS) คํานวณไดจาก
สมการ
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vp =
Mp =

Mf = (6VpMp)/Vf
ความเขมขนของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต
เปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใช
เปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตที่ใช
เปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต
เปนโมลาร

5. กรดซัลฟามิค
เพื่อแกสารแทรกสอดเนื่องจากไนไตรตในตัวอยางน้ํา โดยใสกรดซัลฟามิก (Sulfamic Acid) 10
มิลลิกรัม เพื่อกําจัดไนไตรตทุกๆ 1 มิลลิกรัม โดยใสภาชนะยอยสลายกอนที่จะนําไปรีฟลักซ
6. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทและ/หรือสารละลายมาตรฐานกลูโคส
เตรียมขึ้นเพื่อใชในการตรวจสอบวิธีและการดําเนินการวิเคราะหซึ่งวิธีเตรียมมีลักษณะ
เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด

วิธีวิเคราะห
1. ลางหลอดยอยสลาย (Digestion Tubes) และฝาจุกดวยกรดซัลฟวริก รอยละ 20 กอนนําไปใช เพื่อปองกัน
การปนเปอนดวยสารอินทรีย
2. เลือกใชปริมาตรของตัวอยางน้ําและสารเคมีที่เหมาะสม ตามตารางที่ 7
หมายเหตุ
ในกรณีที่ใชน้ํายายอยสลายสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate
Digestion Solution) ความเขมขน 0.0167 โมลาร คาซีโอดีของตัวอยางน้ํา ควรอยูระหวาง 50 - 400
มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร ถาตัวอยางน้ํามีคาซีโอดีมากกวานี้จะตองทําการเจือจางตัวอยางน้ํานั้นกอน
เพื่อใหตัวอยางน้ําที่เจือจางแลวมีซีโอดีอยูในชวงของการวิเคราะห
การปเปตตัวอยางน้ําในปริมาณนอยๆควรใชความระมัดระวังอยางมากเนื่องจากอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย วิธีที่อาจจะนํามาใชเพื่อแกปญหานี้ คือการชั่งรีเอเจนตและตัวอยางรวมทั้งสารละลาย
อื่นๆที่ใชแทนการปเปตโดยตองคํานวนหาความหนาแนนของสารละลายหรือรีเอเจนตที่ใช หรืออาจจะ
ใชไมโครปเปตแทนก็ได
3. นําตัวอยางน้ํามาใสหลอดยอยสลายหรือแอมพูลที่เตรียมไว เติมสารละลายที่ใชในการยอยสลายซึ่งไดแก
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต
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4. คอยๆเทกรดซัลฟวริกรีเอเจนตลงไปในหลอดโดยใหกรดซัลฟวริกรีเอเจนตไหลลงกนหลอดแกวเพื่อให
ชั้นของกรดอยูใตชั้นตัวอยางน้ําและน้ํายายอยสลาย
5. ปดจุกหลอดแกวใหแนนหรือถาใชแอมพูลก็ใหเชื่อมใหสนิท แลวคว่ําหลอดแกวไปมาหลายๆครั้งเพื่อ
ผสมใหเขากันอยางทั่วถึง

6.

7.

8.
9.

ขอควรระวัง
-ในขณะที่ผสมในภาชนะใหใสหนากากปองกัน (face shield) และใหใสถุงมือเพื่อกันความรอนดวย
-ตองผสมของงผสมใหเขากันใหดีกอนนําไปรีฟลักซ เพื่อปองกันไมใหเกิดความรอนสะสมอยูเฉพาะที่
กนหลอด เพราะอาจทําใหระเบิดได
นําหลอดทดลองเหลานี้ไปใสในเครื่องยอยสลาย (block digestion) หรือเตาอบ (Hot Air Oven) ซึ่งไดทํา
ใหรอนถึงอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส กอน ใชเวลารีฟลักซนาน 2 ชั่วโมง แลวทิ้งใหเย็นถึงอุณหภูมิหอง
โดยนําหลอดทดลองมาวางไวใน test tube rack (ที่วางหลอดทดลอง)
หมายเหตุ ฝาจุกของหลอดทดลองที่อาจเกิดการชํารุดในขณะทําการยอยสลายในเตาอบ จะทําใหเกิดการ
ปนเปอนและทําใหมีการสูญหายของสารอินทรียได ดังนั้นจึงควรที่จะตองระมัดระวังสําหรับการยอย
สลายในเตาอบจะใชอุณหภูมิที่ 150 ± 2 °องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง
เปดฝาจุก แลวจึงใสแทงแมเหล็กที่หุมดวยทีเอฟอี (TFE- coated Magnetic bar) ถาใชแอมพูลใหเทของ
ผสมลงในภาชนะที่ใหญกวาเพื่อนําไปไทเทรต เติมเฟอโรอินอินดิเคเตอร 0.05 - 0.1 มิลลิลิตร (1 หรือ 2
หยด) คน โดยใชเครื่องกวนชนิดใชแมเหล็ก (magnetic stirrer)อยางเร็วในขณะที่ไทเทรตดวย 0.1 โมลาร
เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous Ammonium Sulfate) จุดยุติจะเปลี่ยนอยางรวดเร็วจากฟาอมเขียว
เปนน้ําตาลแดง ถึงแมบางครั้งสีฟาอมเขียวอาจจะกลับมาใหเห็นอีกในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม ใหถือวาจุด
ยุติอยูที่สีน้ําตาลแดงครั้งแรก
ดวยวิธีทําเชนเดียวกันแตใชน้ํากลั่นแทนตัวอยางน้ํา โดยการรีฟลักซน้ํากลั่น (blank) แลวไทเทรต
แบลงคซึ่งมีรีเอเจนตและปริมาตรน้ํากลั่นเทากับปริมาตรของตัวอยางน้ําที่ใช
ดวยวิธีทําเชนเดียวกันแตใชสารละลายซีโอดีมาตรฐานแทนตัวอยางน้ํา โดยใชรีเอเจนตตางๆเหมือนกับที่
ใชกับตัวอยางน้ํา แลวคํานวณหาคาซีโอดีเพื่อตรวจสอบวิธีการวิเคราะหวาถูกตองหรือไม
ตารางที่ 7 ปริมาณตัวอยางและรีเอเจนตที่ใชสําหรับขนาดตางๆของภาชนะที่ใชในการยอยสลาย
ขนาดของภาชนะ
ยอยสลาย
หลอดยอยสลาย
16 x 100 มม.
20 x 150 มม.
25 x 150 มม.
แอมพูลมาตรฐาน
10 มม.

ตัวอยางน้ํา
(มิลลิลิตร)

สารละลายในการ
ยอยสลาย
(มิลลิลิตร)

กรดซัลฟวริกรีเอเจนต
(มิลลิลิตร)

ปริมาตรทั้งหมด
(มิลลิลิตร)

2.5
5.0
10.0

1.5
3.0
6.0

3.5
7.0
14.0

7.5
15.0
30.0

2.5

1.5

3.5

7.5
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การคํานวณหาซีโอดี
COD = (A-B)(8000M)/C
เมื่อ COD =
A=
B=
M=
C=

คาซีโอดี หนวยเปนมิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชในการติเตรท
แบลงค หนวยเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชในการติเตรท
ตัวอยาง หนวยเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต
หนวยเปนโมลาร
ปริมาตรตัวอยางที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร

ค. การวิเคราะหซีโอดีโดยวิธีรีฟลักซแบบปด/เปรียบเทียบสี
(Closed-Reflux, Colorimetric Method)
หลักการทั่วไป
หลักการการวิเคราะหคาซีโอดีโดยวิธีการรัฟลักซแบบปดจะเหมือนกับวิธีการรีฟลักซแบบเปด แตมี
ขอดีคือสารอินทรียที่ระเหยไดงายจะสามารถถูกออกซิไดสไดมากกวาในระบบปดเมื่อเทียบกับการรีฟลักซใน
ระบบเปดเพราะมีเวลาสัมผัสกับสารออกซิไดสไดนานกวา กอนทําการทดลองควรตรวจดูฝาปดหลอดแกววา
มีรอยแตกตรงรอยตอของ TFE liner หรือไม การเลือกขนาดของหลอดที่ใชขึ้นอยูกับความไว (sensitivity) ที่
ตองการ สําหรับตัวอยางน้ําที่มีคาซีโอดีต่ําควรใชหลอดแกวขนาด 25 x 150 มิลลิเมตร เพราะจะตองใช
ปริมาตรตัวอยางน้ําที่มาก

สารแทรกสอด
ดูในสวนสารแทรกสอดในตอนตนของบท

เครื่องมือและอุปกรณ
1.
2.
3.
4.

ภาชนะที่ใชในการยอยสลาย (digest vessel)
ฮีตติงบล็อค (heating block)
เครื่องใหความรอนหรือเตาอบ (block heater or oven)
เครื่องเชื่อมแอมพูล (ampule sealer)
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5. Spectrophotometer ที่สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตรได

รีเอเจนต
1. น้ํายายอยสลายสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต ความเขมขน 0.0167 โมลาร
วิธีการเตรียม
ชั่งสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard) โพแทสเซียมไดโครเมต 4.913 กรัม ซึ่งถูก
ทําใหแหงในเตาอบที่อุณหภูมิ 103 °องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถทําแหง
(Desiccator) ใสลงไปในน้ํากลั่นประมาณ 500 มิลลิลิตร คอยๆเติมกรดซัลฟวริกเขมขน 167 มิลลิลิตร
เติมเมอรคิวริคซัลเฟต 33.3 กรัม คนใหละลาย ตั้งทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวเจือจางใหมี
ปริมาตร 1000 มิลลิลติ ร ดวยน้ํากลั่น
2. กรดซัลฟวริกรีเอเจนต เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด
3. เฟอโรอิน อินดิเคเตอร เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด
4. กรดซัลฟามิค
เพื่อแกสารแทรกสอดเนื่องจากไนไตรตในตัวอยางน้ํา โดยใสกรดซัลฟามิก (Sulfamic Acid) 10
มิลลิกรัม เพื่อกําจัดไนไตรตทุกๆ 1 มิลลิกรัม โดยใสภาชนะยอยสลายกอนที่จะนําไปรีฟลักซ
5. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทและ/หรือสารละลายมาตรฐานกลูโคส
เตรียมขึ้นเพื่อใชในการตรวจสอบวิธีและการดําเนินการวิเคราะหซึ่งวิธีเตรียมมีลักษณะ
เชนเดียวกับวิธีรีฟลักซแบบเปด

วิธีวิเคราะห
1. ลางหลอดยอยสลาย (Digestion Tubes) และฝาจุกดวยกรดซัลฟวริก รอยละ 20 กอนนําไปใช เพื่อปองกัน
การปนเปอนดวยสารอินทรีย
2. เลือกใชปริมาตรของตัวอยางน้ําและสารเคมีที่เหมาะสม ตามตารางที่ 7
หมายเหตุ
ในกรณีที่ใชน้ํายายอยสลายสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate
Digestion Solution) ความเขมขน 0.0167 โมลาร คาซีโอดีของตัวอยางน้ํา ควรอยูระหวาง 50 - 400
มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร ถาตัวอยางน้ํามีคาซีโอดีมากกวานี้จะตองทําการเจือจางตัวอยางน้ํานั้นกอน
เพื่อใหตัวอยางน้ําที่เจือจางแลวมีซีโอดีอยูในชวงของการวิเคราะห
การปเปตตัวอยางน้ําในปริมาณนอยๆควรใชความระมัดระวังอยางมากเนื่องจากอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย วิธีที่อาจจะนํามาใชเพื่อแกปญหานี้ คือการชั่งรีเอเจนตและตัวอยางรวมทั้งสารละลาย
อื่นๆที่ใชแทนการปเปตโดยตองคํานวนหาความหนาแนนของสารละลายหรือรีเอเจนตที่ใช หรืออาจจะ
ใชไมโครปเปตแทนก็ได
3. นําตัวอยางน้ํามาใสหลอดยอยสลายหรือแอมพูลที่เตรียมไว เติมสารละลายที่ใชในการยอยสลายซึ่งไดแก
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต
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4. คอยๆเทกรดซัลฟวริกรีเอเจนตลงไปในหลอดโดยใหกรดซัลฟวริกรีเอเจนตไหลลงกนหลอดแกวเพื่อให
ชั้นของกรดอยูใตชั้นตัวอยางน้ําและน้ํายายอยสลาย
5. ปดจุกหลอดแกวใหแนนหรือถาใชแอมพูลก็ใหเชื่อมใหสนิท แลวคว่ําหลอดแกวไปมาหลายๆครั้งเพื่อ
ผสมใหเขากันอยางทั่วถึง

6.

7.
8.
9.
10.

11.

ขอควรระวัง
-ในขณะที่ผสมในภาชนะใหใสหนากากปองกัน (face shield) และใหใสถุงมือเพื่อกันความรอนดวย
-ตองผสมของงผสมใหเขากันใหดีกอนนําไปรีฟลักซ เพื่อปองกันไมใหเกิดความรอนสะสมอยูเฉพาะที่
กนหลอด เพราะอาจทําใหระเบิดได
นําหลอดทดลองเหลานี้ไปใสในเครื่องยอยสลาย (block digestion) หรือเตาอบ (Hot Air Oven) ซึ่งไดทํา
ใหรอนถึงอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส กอน ใชเวลารีฟลักซนาน 2 ชั่วโมง แลวทิ้งใหเย็นถึงอุณหภูมิหอง
โดยนําหลอดทดลองมาวางไวใน test tube rack (ที่วางหลอดทดลอง)
หมายเหตุ ฝาจุกของหลอดทดลองที่อาจเกิดการชํารุดในขณะทําการยอยสลายในเตาอบ จะทําใหเกิดการ
ปนเปอนและทําใหมีการสูญหายของสารอินทรียได ดังนั้นจึงควรที่จะตองระมัดระวังสําหรับการยอย
สลายในเตาอบจะใชอุณหภูมิที่ 150 ± 2 °องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง
หลังจากการยอยสลายแลวใหนําหลอดยอยสลายออกจากเตาอบและทิ้งใหเย็น
ดวยวิธีทําเชนเดียวกันในขอ 1 ถึง ขอ 6 แตใหใชสารละลายมาตรฐานความเขมขน 20 ถึง 900 ไมโครกรัม
ตอลิตร อยางนอย 5 ความเขมขน โดยใชปริมาตรของสารละลายมาตรฐานเทากับตัวอยางที่ใช
ดวยวิธีทําเชนเดียวกัน ใหรีฟลักซน้ํากลั่น (blank) ซึ่งจะมีรีเอเจนตตางๆและปริมาตรน้ํากลั่นเทากับ
ปริมาตรของตัวอยางน้ําที่ใช
ผสมสารละลายในหลอดยอยสลายใหเขากันอยางดีทั้งตัวอยาง แบลงคและสารละลายมาตรฐาน ถามี
ตะกอนเกิดขึ้นใหตั้งสารละลายทิ้งไวจนตะกอนนอนกนแลวนําสารละลายที่ใสไมมีตะกอนมาวัดการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
ทํากราฟมาตรฐาน (Standard or Calibration Curve) และหาคาซีโอดีของตัวอยางจากกราฟมาตรฐาน

การคํานวณ
COD = 1000 A/B
เมื่อ
COD
A
B

= คาซีโอดีหนวยเปนมิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร
= ปริมาณออกซิเจนของตัวอยางที่อานไดจากกราฟมาตรฐาน
หนวยเปนมิลลิกรัม
= ปริมาตรตัวอยางที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร
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