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هقذار اكسيضى حل ضذُ ( / )DOهقذار اكسيضى تيَضيويايي آب ()BOD

اكسيضى حل ضذُ در ّز ًَع آتي تزاي اداهِ سًذگي گياّاى ٍ حيَاًات آتشي الشاهي است ٍ حيات آًْا تِ
تَاًايي آب در ًگْذاري كوتزيي غلظت هؼيي اس اكسيضى تستگي دارد .هاّي ّا تِ سطح تااليي اس اكسيضى ،
تي هْزگاى تِ سطَح كوتز ٍ تاكتزيْا تِ پاييي تزيي سطَح اس آى ًياس دارًذ .در آب ّاي گزم  ،سطح هَرد
ًياس اكسيضى تزاي هاّياى تايذ حذاقل  5mg/lيا  5ppmتاضذ ٍلي در آتْاي سزد تايستي سطح اكسيضى در
حذ اضثاع ضذُ تاضذ ( .حذاقل سطح اكسيضى در آتْاي سزد ًثايذ كوتز اس  6ppmتاضذ )
هقذار  DOدر هحلَل اضثاع تا دهاي آب ٍ ارتفاع هحل تغييز هي كٌذ .تِ ػٌَاى هثال در سطح دريا در دهاي
 20درخِ ساًتي گزاد هقذار  DOتزاتز تا  ، 9.1ppmدر ارتفاع  3000فَتي ٍ در ّويي دها  ،هقذار آى تزاتز
 ٍ 8.2ppmدر ارتفاع  6000فَتي ٍ ّويي دها تزاتز تا  7.4ppmهي تاضذ ( .افشايص دها تاػث كاّص
هقذار ٍ DOلي افشايص فطار تاػث افشايص هقذار  DOخَاّذ ضذ )
آب سهاًي تِ ػٌَاى آلَدُ كٌٌذُ طثقِ تٌذي هي ضَد كِ غلظت  DOتِ سيز سطح هَرد ًياس تزاي حيات
هَخَدات سًذُ تزسذ .ػلت كن ضذى غلظت اكسيضى آب  ،هَاد ( ػوذتا هَاد آلي ) هػزف كٌٌذُ اكسيضى (
 ) Oxygen Demanding Wastesهي تاضٌذ كِ در اثز فؼاليت تاكتزيْا در حضَر اكسيضى تِ راحتي
تدشيِ هي ضًَذ .ايي هَاد هوكي است ضاهل فاضالب هحػَالت خاًگي ٍ حيَاًي  ،ستالِ ّاي غٌؼتي ٍ
فزايٌذّاي غذاساسي گياّاى ٍ ستالِ ّاي حاغل اس فؼاليت ّاي كارخاًِ كاغذساسي  ،دتاغي ٍ فاضالب
كطتارگاّْا تاضٌذ.
تٌاتزايي در اٍاخز تاتستاى ٍ اٍايل پاييش كِ سطَح آب ّا تِ طَر طثيؼي پاييي هي آيذ هطكل  DOپاييي
چطوگيز است .تيطتزيي ػٌػز هَخَد در ايي ًَع آلَدگيْا  ،كزتي است كِ تَسط تاكتزيْا تِ  CO2اكسيذ
هي ضَد.
C + O2

CO2

در ايي ٍاكٌص  32گزم اكسيضى تزاي اكسايص  12گزم كزتي هَرد ًياس است .تٌاتزايي كزتي تِ اًذاسُ سِ
تزاتز خزم خَدش تِ اكسيضى تزاي اكسايص ًياس دارد 9ppm ( .اكسيضى تزاي اكسايص تقزيثا  3ppmكزتي
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) تِ ايي تزتية آتْا تِ سزػت اكسيضى هحلَل خَد را اس دست هي دٌّذ لذا هقذار آلَدُ كٌٌذُ ّاي آب را
تايستي تخويي سد.
هقذار اكسيضى تيَضيويايي آب ( )BODكويتي است كِ تِ هقذار حضَر هَاد آلي يا آلَدُ كٌٌذُ ّاي آب
تستگي دارد .در يك ًوًَِ آب  BODهقذار اكسيضى هحلَلي است كِ تَسط تاكتزيْا اس اكسايص هَاد آلَدُ
كٌٌذُ هػزف هي ضَد .ايي هؼيار را هي تَاى تا كطت آب تِ هذت  5رٍس در دهاي  20درخِ ساًتي گزاد ،
اًذاسُ گيزي ًوَد .هقذار اكسيضى هػزف ضذُ تيَضيويايي ( )BODتا اًذاسُ گيزي غلظت ضيويايي اكسيضى
آب ( )DOقثل ٍ تؼذ اس كطت هحاسثِ هي ضَد.

سطَح  BODهختلف
هٌثغ

هحذٍدُ )ppm( BOD

فاضالب تػفيِ ًطذُ ضْزي

400-100

هَاد خارج ضذُ اس اًثارّا

10000-100

فزايٌذ پس هاًذّاي غذايي

10000-100

هقذار  BODتزاتز تا  1ppmتياًگز آب تقزيثا خالع است ٍ ٍقتي هقذار آى تِ  5ppmهي رسذ خلَظ آب
هَرد تزديذ ٍاقغ هي ضَد .اگز هقذار  BODاس  20ppmتداٍس كٌذ سالهت ػوَهي در خطز قزار هي گيزد.
ّوَارُ تالش هي ضَد تا اس هتوزكش كزدى حيَاًات اّلي در يك هٌطقِ خلَگيزي ضَد سيزا تِ ضذت هٌدز
تِ افشايص  BODخَاٌّذ ضذ ( .تِ خاطز تَليذ فضَالت )
ًاتَدي حيات گياّاى ٍ خاًَراى در ًتيدِ خالي ضذى آب اس اكسيضى هحلَل هي تاضذ ( .يؼٌي تغييز ٍضؼيت
آب اس َّاسي تِ غيز َّاسي ) ٍقتي كِ هقذار اكسيضى خيلي كن هي ضَد هَخَدات ريش َّاسي ًاتَد هي
ضًَذ ٍ هَخَدات غيزَّاسي خايگشيي آًْا خَاٌّذ ضذ ( .هحػَالت تدشيِ اي ايي هَخَدات تا يكذيگز
هتفاٍت است )

هقايسِ تدشيِ هحػَالت پس هاًذُ تحت ضزايط هتفاٍت
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ضزايط غيزَّاسي

ضزايط َّاسي

تثذيل كزتي تِ هتاى

تثذيل كزتي تِ دي اكسيذ كزتي

تثذيل ًيتزٍصى تِ آهًَياک ٍ آهيي ّا

تثذيل ًيتزٍصى تِ آهًَياک ٍ اسيذ ًيتزيك

تثذيل گَگزد تِ ّيذرٍصى سَلفيذ

تثذيل گَگزد تِ اسيذ سَلفَريك

تثذيل فسفز تِ تزكيثات فسفز دار PH3

تثذيل فسفز تِ اسيذ فسفزيك

هتاى تي تَ ٍ آتطگيز است  ،آهيي ّا تَي هاّي هي دٌّذ ّ ،يذرٍصى سَلفيذ تذتَ ٍ سوي است ٍ تزخي اس
تزكيثات فسفز تَي ًاهطثَع دارًذ.
سهاًيكِ ايي هَاد هٌتطز ضذُ تِ دًثال تدشيِ ٍ فساد هاّي ّا يا خلثك ّا تَخَد هي آيٌذ تياًگز تثذيل
ضزايط َّاسي تِ غيزَّاسي هي تاضذ كِ تزاي هَخَدات سًذُ خطزًاک است .آسهايص ّاي  BODتخويي
هٌطقي اس كيفيت اكسيضى ٍارد ضذُ تِ آب هي تاضذ .يكي اس اضكاالت ايي آسهايص ّا ٍ ،قت گيز تَدى آًْا
هي تاضذ ٍ تكثيز تاكتزيْا در ايي آسهايطْا تٌْا  ±20درغذ هي تاضذ لذا اس رٍضْاي  ( CODهقذار اكسيضى
ضيويايي ) ٍ  ( TOCهقذار كل كزتي آلي ) ًيش استفادُ هي ضَد.
در آسهايص  CODتِ خاي تاكتزيْاي اكسيذ كٌٌذُ آسهايص  ، BODاس يك ػاهل اكسٌذُ قَي هاًٌذ پتاسين
دي كزٍهات در سَلفَريك اسيذ استفادُ هي ضَد .تِ ايي تزتية اكسايص كاهل ٍ سزيغ هَاد آلي در ػزؼ
كوتز اس سِ ساػت غَرت هي گيزد .در ايي تكٌيك  ،هقذار  CO2يا هقذار دي كزٍهات هػزف ضذُ اًذاسُ
گيزي هي ضَد .تِ ػلت ضزايط سخت تز اكسايص در آسهايص  ، CODهؼوَال ًتايح حاغل اس آى تشرگتز اس
ًتايح آسهايص  BODرٍي ّواى ًوًَِ ّا هي تاضذ ( .تزخي اس هَاد آلي در آسهايص  CODتِ طَر كاهل ٍ
سزيؼا اكسيذ هي ضًَذ درحاليكِ در آسهايص  BODتِ آراهي اكسيذ هي ضًَذ )
آسهايص ّاي  TOCدر دهاي  1000-000درخِ ساًتي گزاد ٍ در فزايٌذ كاتاليتيكي احتزاقي اًدام هي ضًَذ
تا كزتي آلي تِ  CO2اكسيذ ضَد .هقذار  CO2تذست آهذُ اس تكٌيك  ، TOCدر ػزؼ چٌذ دقيقِ قاتل
دستياتي است.

در ضكل سيز رًٍذ كاّص هقذار  BODرا تِ هزٍر سهاى هطاّذُ هي كٌيذ :
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هٌاتغ :
آلَدگي هحيط سيست َّ ،ا-آب-خاک-غَت ؛ دكتز هيٌَ دتيزي ؛ داًطگاُ ضْيذ تْطتي ؛  1336؛ ًطز آيالر
http://www.envitech.co.uk/OnLine_BOD.html
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