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برای نشان دادن درجه آلودگی فاضالب از شاخص های مختلفی استفاده می 
 .گردد که با آزمایش های مختلف مشخص می گردند



 اکسیژن خواهی بیولوژیک(BOD) 
 اکسیژن خواهی شیمیایی(COD) 
 کل کربن آلی(TOC) 
 کل مواد معلق(TSS) 
 اکسیژن محلول(DO) 
سایر روش ها 



آب در موجود آلی مواد مقدار 
ها باکتری فعالیت میزان 
حرارت درجه 
فاضالب اختالط یا توربوالنس 



تعیین مقدار اکسیژن الزم که باید به فاضالب داده شود تا باکتریهای هوازی 
 مواد آلی موجود در فاضالب را اکسید نمایند

مواد آلی  + اکسیژن   CO2 + H2O 
 میکروارگانیسم ها



آب در موجود آلی مواد مقدار 
ها باکتری فعالیت میزان 
حرارت درجه 
فاضالب اختالط یا توربوالنس 



اکسیداسیون مواد آلی کربن دار: مرحله اول 
 
اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار: مرحله دوم 



 روز شبانه 20 مدت به و شده آغاز باکتریها کار لحظات اولین از مرحله این
 به و شده ناپایدار محیط در موجود کربن مرحله این در .یابد می ادامه

 .شوند می تبدیل CO2 همچون پایداری ترکیبات



 از و شده شروع دار کربن آلی ترکیبات اکسیداسیون با همزمان مرحله این
 .گیرد می شدت باکتریها فعالیت آغاز از روز دهمین پیرامون



 مواد آلی ازته

 نیتریت ها

 نیترات ها

 میکروارگانیسم ها



 هفتاد درصد مواد آلی در پنج روز اول اکسید می شوند

(  پنج روزه) BOD5بنابر این برای صرفه جویی در زمان از 
 استفاده می شود



مقدار میلی گرم اکسیژنی که الزم استت تتا در پتنج روز نخستت باکتریهتای      
درجته   20هوازی مواد آلتی موجتود در یتک لیتتر فاضتالب را در دمتای       

 .سانتیگراد اکسید نمود



BODt = L0(1-e-kt) 

 

BODt = L0(1-10-k`t) 

 

kt`=0.4343k 

 

kt=k20 × 1.047(t-20) 

 



 میلی 40 به رودخانه BOD5 میزان افزایش باعث رودخانه به ورود از پس فاضالبی
 سرعت و باشد سانتیگراد درجه 20 محیط دمای که درصورتی .شود می لیتر بر گرم

 48 در رودخانه BOD5 مقدار باشد، ساعت بر کیلومتر 1 نیز رودخانه آب جریان
 .بگیرید نظر در 23/0 را K ضریب مقدار بود؟ خواهد چقدر تر پایین کیلومتر



 :را به کمک معادله زیر مشخص می نماییم L0نهایی یا  BODابتدا مقدار 

BODt = L0(1-e-kt) 

40 = L0(1-e-0.23×5) 

L0=58.4 

 :کیلومتر را خواهد پیمود محاسبه می نماییم 48مدت زمانی که آب 

t=x/v 

t=48/1 

t=48 hr or 2 Days 
 :را محاسبه می نماییم BOD2مقدار 

BODt = L0(1-e-kt) 

BOD2=58.4(1-e-0.23×2) 

BOD2=21.53 mg/l 

 

BOD2  میلی گرم از  53/21به معنای این است کهBOD بنابر این با کم کردن . در این مدت مصرف شده است
کیلومتر پایین تر را محاسبه نمود که این مقدار برابر  48در  BODنهایی می توان مقدار  BODاین مقدار  از 

 .میلی گرم در لیتر خواهد بود 87/36با 



 میلی گرم بر لیتر می باشد 300الی  200برابر با  BOD5حدوداً بر حسب 



 دیجیتال



 محیطی از فاضالب در موجود آلی مواد اکسیداسیون برای روش این در
 یا و پتاسیم کرومات دی چون قوی، ای کننده اکسید همراه به اسیدی

 .شود می استفاده پرمنگنات



در  BODبه  CODمی باشد و نسبت  BODبیشتر از  CODغالباً مقدار 
 .در نظر گرفته می شود 8/0الی  4/0حدود 





 و سانتیگراد درجه 550 از باالتر دمایی در نمونه کردن گرم با را آلی کربن کل
 CO2 گیری اندازه نهایت در و CO2 به آن در موجود آلی مواد تبدیل
 .کنند می مشخص شده تولید



 




