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  مقدمه

کوشـیم  توانیم اعتمـاد کنـیم و مـی    آب این روزها کاالي مهمی است و به هر حال این روزها به هر آبی نمی 
با دقت و توجه به بوي آب حتی مـی تـوان آلـودگی آن را تشـخیص      .سالم تر ماندن بیشتر هزینه کنیم براي
عهده حس بویایی و چشایی  تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده اند که مطبوع بودن آب آشامیدنی به .داد

درغلظـت هـاي بسـیار    حس بویایی  .شایی حساس تر استاست و حس بویایی در انسان به مراتب از حس چ
انیزم بو را بخوبی تشـریح نمـی   هیچ تئوري فیزیکی یا شیمیایی مک. تشخیص بهتري دارد ، کمتري از آلودگی

این مسئله به بینـی اسـتفاده کننـدگان و     .یستوشنی آشکار نوجود انسان براحساس پیچیده و در این . کند
ممکن است از نظر یک نفر بویی بد و براي دیگري بطور کامـل  بینی افراد مختلف بستگی داشته و  حساسیت

اکثر مواد شیمیایی آلی و برخی مـواد معـدنی   . ان یک فاکتور کیفی شناخته می شودبو بعنو. قابل قبول باشد
ماننـد تجریـه   (منـابع طبیعـی    ،مواد ممکن است از فاضالبهاي شهري و صنعتی این. ایجاد بو و مزه می کنند

بـو یـا    ه آلوده نشده باشد نمی توانـد آبی ک. ناشی شده باشند مداومیا از فعالیت هاي میکروبی ) مواد گیاهی 
 محـیط  دراحساس قابل بو ومزه و سایر مواد شیمیایی  برايمزه داشته باشد چون آب یک محیط واسطه اي 

بسیاري از مواد مانند اغلب مواد معدنی، ایجاد مزه بدون بو می کننـد کـه بوسـیله تسـت      .استهاي مرطوب 
یی هستند در واقـع بـو هـا مـی     غالب احساساتی که در رابطه با احساس چشا .طعم شناسی ارزیابی می شود

ا بسـیار  الـب بوهـ  غ. حس بویایی در غلظت هاي بسیارکمتري نسبت به حس چشایی تحریک می شود .باشند
  . غیر ممکن می شودمجزا کردن و تعیین مواد مولد بو لذا  وپیچیده اند 
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  در آبشکایات ناشی از بو 

و بـوي نـامطبوع در آب بـدالیل    ید می کنند اغلب ماهیـت آلـی دارنـد   عامل هایی که در آب آشامیدنی بو تول
طـوالنی   یجاد شده حین فرآینـد تصـفیه، مانـد   ا ، ترکیباتمواد طبیعی موجود در آب .مختلف ایجاد می شود

متعاقـب   ررفته در شبکه توزیـع بـه تنهـایی یـا    مدت آب درحین ذخیره سازي و توزیع آن، نشت ترکیبات بکا
 .واکنش با امالح یا مواد افزوده شده به آب در زمره عامل هاي مسبب بوي نامطبوع در آب به شمار می رونـد 

معدنی در آب است بوي آب بیشتر موارد از حضور مواد آلی ناشـی مـی شـودو    برخالف طعم که اغلب از مواد 
بـو بـا    ، و تاثیر آن بر ویژگی هـاي فیزیکـی، شـیمیایی و میکروبـی آب     باتوجه به ماهیت خاص ترکیبات آلی

هسـتند کـه در آب استشـمام مـی      موارد ذیل از جمله بوهـایی  .هریک از این ویژگی ها ارتباط پیدا می کند
  :شوند

  بوي فاضالب-1

  بوي کلر-2

  نفت بوي -3

  بوي فلز-4

  بو ماهی یا خاك-5

ساسـیت بویـایی افـراد متفـاوت اسـت و      حاحـدودي مـورد تردیـد قـراردارد زیرا    بررسی مشـکالت بـوي آب ت  
  .نیاز می باشدو پیگیري آن  محسوب می شوند ثانویه بعنوان آالینده هاي فاکتورهاي تولید کننده بو

  بوي فاضالب -1

علت بوي فاضالب اغلب بدلیل ساکن ماندن آب، باقی ماندن آب در انتهاي لولـه هـا، لولـه کشـی درمسـیري      
بهترین راه براي برطرف کردن این مشکل جریـان سـریع    .شبکه هاي آب کم مصرف دیده می شودطوالنی و 

ی از هیـدروژن  بـراي رفـع بـوي ناشـ     "مثال .می باشدآب در فواصل زمانی مشخص در سرتاسر لوله هاي آب 
    .کربن فعال استفاده نمود بسترسولفید می توان از هوادهی بهمراه 

  بوي کلر  -2

زیرا  کلر در آب بصورت ترکیبـی،   چنانچه آب بوي کلر بدهد این امکان است که آب به کلر بیشتري نیاز دارد
، کلر باقیمانده ترکیبـی افـزایش مـی یابـد و بـا      وقتی کلر مورد نیاز مطلوب است .آزاد و کل موجود می باشد
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کارشـناس آب مـی    .مـی نمایـد  درآب  تولید کلرآمین ها را نموده وایجاد بـو  ترکیبات آلی و آمونیاکی در آب
اگـر کلـر   . تواند با استفاده از کیت کلرسنجی در محل شکایت، کلر باقیمانده آزاد و کل را اندازه گیـري کنـد  

بـراي  . کمتر از کلر باقیمانده کل باشد، جایی در سیستم توزیـع آب، نیـاز بـه کلـر دارد     باقیمانده آزاد صفر یا
می توان در سیستم توزیع در منطقه نزدیک محل شکایت، جریان تند آب ایجـاد    افزایش کلر باقیمانده آزاد،

کلر را در نزدیکترین محل کلرزنی افـزایش داده   میزاننتیجه نداد متصدي کار باید   اگر جریان تند آب،. کرد
به خاطر داشته باشید که شما بـا فـرآورده هـاي جـانبی کلـر       .و سپس دوباره آب را با شدت به جریان اندازد

سروکار دارید و باید به اندازه کافی کلر اضافه کنید تا کلر باقیمانده آزاد نزدیک یا برابر با مقدار کلر باقیمانده 
  .کل شود

اگر سیستم بودجه الزم را ندارد یا محلی براي نصب سیستم کلریناسیون تقویتی وجود ندارد و کلر باقیمانـده  
ایـن  . در محدوده حداکثر است، می توان پیشنهاد کرد که مصرف کننده، یک فیلتر کـربن فعـال نصـب کنـد    

  .دادفیلتر، کلر باقیمانده را کاهش خواهد 

  
  بوي نفت -3

که امکان دارد به دلیل نزدیکی بـه  . خازن آب زیر زمینی، مزه یا بوي نفت احساس می شودگاهی اوقات در م
اگر آلـودگی خیلـی جـدي نباشـد،     . اغلب، آلودگی اصلی دراین موارد بنزین است. مناطق نفتی و گازي باشد

. اه مـی باشـد  بهترین راه براي تصفیه آب زیرزمینی، استفاده از فیلترهاي کربن فعال در محل خروج آب از چ
آب در مخزن، در مدت زمان مورد نیاز جهت تماس . به مخزن، کلر به آب تزریق شود  سپس قبل از ورود آب

در  دقیقه یا بیشتر 20حداقل   مخزن آب باید به اندازه اي باشد که براساس مصرف، آب. با کلر قرار می گیرد
 .تماس با کلر باشد

فعال و کلر ممکن اسـت ضـروري    وسایل مکانیکی همراه با فیلتر کربناگر آلودگی جدي تر باشد، هوادهی با 
اگـر ایـن روش جـواب نـداد، ممکـن اسـت       .فیلترهاي کربن فعال باید به طور دوره اي تعویض شوند باشدکه 

  .مجبور به حفر چاه جدید شوید البته ضمانتی وجود ندارد که با مشکالت مشابه روبرو نشوید
  بوي فلز-4

فلـزاین  پایینی باشد باعث خوردگی لوله هاي فلزي سیسـتم توزیـع گردیـده و      pHب داراي در صورتی که آ
  .این مشکل را برطرف نمودمی توان آب  pHبا تنظیم .وارد آب می شوند لوله ها
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  بوي ماهی یا خاك -5

منـابع  علت این بو رشد جلبک ها در  .بوي ماهی یا خاك داشتن آب است ، شکایت دیگر درخصوص بوي آب
و یا کربن  آب می باشدو براي برطرف شدن آن می توان از سولفات مس براي کشتن جلبک ها استفاده نمود

    .استفاده نمودفعال و پرمنگنات پتاسیم را بصورت گرانول و پودر 

روش اندازه گیري ارائه شده براي بو، درکتاب استاندارد متد، آزمایش آستانه تعیین بو اسـت کـه براسـاس    * 
آزمایش هاي تعیین بو و مزه بعنوان روشی کنترلی براي کیفیت آب خـام   .روش حدود اندازه گیري می باشد

و تصفیه شده براي مصارف مختلف بوده و کنترل بو درخالل عبور آب از تصفیه خانـه و تعیـین مقـدار مـواد     
ردیابی منبع آلودگی کـارآئی  جهت تصفیه و بعنوان آزمایشی درخصوص کارآئی روش هاي تصفیه گوناگون و 

  .دارد
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  دراین آستانهو دماي آب  آستانه بو در آبتعریف 

اي ت تشخیص را براي هر آزمایش کننده که کمترین حساسیبو رقیق می شود تا به رقتی برسد ب بینمونه آ
فرد درتشخیص بـو در ایـام   افراد حساسیت هاي بسیار متفاوتی نسبت به بوها دارند و حتی یک  .باقی بگذارد

نفر یـا بیشـتر بـراي    10 "نفر و ترجیحا 5 حدودگروهی  .مختلف بطور یکسان حس بویاي اش عمل نمی کند
برخی از محققین سعی کرده اند بـا اسـتفاده    .توصیه شده استشده از بو غلبه بر مسئله تغییر پذیري ناشی  

 انجـام  بـراي   ،مقایسـه حساسـیت هـاي افـراد مختلـف     و n-butanol یا  m-cresolدننمااز یک ماده بودار
آستانه بو براي نمونه هـایی ماننـد آبهـاي طبیعـی بـی بـو تـا        روش آزمایش  .نمایندتهیه کالیبره آزمایش بو 

بـودار   "در مـورد نمونـه هـاي شـدیدا    . باشـد اندازه گیري مـی  قابل  بسیار باال آستانه بويفضوالت صنعتی با 
پیش از آنکه بدست آزمایش کننده برسند چندین برابـر کـاهش رقـت     نمونه ها آنوجود ندارد چون مشکلی 
  .می یابند

است که بوي نمونه کلرزنی شـده را  این مطلوب  ضی از فاضالبها کلرزنی شده اند وآبهاي لوله کشی و بع اغلب
  .نمایند بوي همان نمونه بعد از کلرزدایی مقایسههمراه با 

  .استفاده نمائیدسدیم ارسنیت یا تیوسولفات از براي کلرزدایی  •

درجـه  60دمـاي  ایجـاد  آبهاي لوله کشی و منـابع آب خـام    اغلببراي  .آستانه بو با دما تغییر می کند مقادیر
امکان پذیر مـی   ،دما ممکن است احساس شوند از اینتشخیص بوهائی را که در غیر  ،سانتی گراد براي نمونه

.  درجه سـانتی گـراد مـی باشـد    60آستانه بو جهت آزمایش ي نمونه هاي گرم شده دماي استاندارد برا. سازد
دماي تست اسـتاندارد  این مواقع در و نخواهد بود نمودن نمونه امکان پذیر گرم ،برخی بوهاي خیلی فراربراي 

همیشـه  ماهاي دیگري ممکن است بکـار رود پـس   براي مقاصد معینی د. درجه سانتی گراد را بکار ببرید 40
  .گزارش نمائید است، آزمایش انجام شدهآن  دمائی را که در

 بوي نمونه  تعیین خصوصیات

از آزمایش آستانه بو توسط هر آزمایش کننده که بخواهد خصوصیت بـوي نمونـه مـورد نظـر را طبـق       بخشی
مـی توانـد   میان اعضاي گـروه پـیش مـی آیـد و     "توافقی که احیانا. انجام می شود تعریف خودش بیان نماید

آزمـایش وقتـی بـاال     دقت این .بصورت کلید راهنماي منشاء آلوده کننده بو مشخص شود و جمع آوري گردد
گ هـا، کلروفنـل هـا یـا کپـک         بوهاییمی رود که آزمایش کننده تجربه بیشتري در مورد  خاص همچـون آـل

  .زدگی ها داشته باشد
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  روف نمونه برداري براي آزمایش بوظشرایط  نوع و

. اطمینان از انجام آزمایش آستانه بو و اندازه گیري دقیق،  کلیه لوازم شیشـه اي بایـد بـدون بـو باشـند      براي
(  کمی پیش از استفاده ظروف را با صابون بی بو و محلول شستشوي اسیدي تمیـز کـرده و بـا آب بـدون بـو     

ـ  . آبکشی نمائید )تهیه آن در پیوست این دستورعمل است راي انجـام آزمـایش بـو    ظروف معینی را همیشـه ب
از درهـاي پالسـتیکی، چـوب پنبـه اي     . شـود هـا اسـتفاده    بـراي ایـن آزمـایش از آن    فقطاختصاص دهید و 

  .براي آزمایش بو ظروف دهانه تنگ بکار نبرید. یاکائوچویی استفاده نکنید

  :بو وسایل الزم جهت انجام آزمایش

  براي نگهداري نمونه هاي اصلی بطري هاي نمونه با درب شیشه اي یا درب هاي تفلونی -

درجه سـانتی گـراد بـراي     ± 1یک حمام آبی یا هات پلیت برقی قادر به کنترل دما تا :حمام با دماي ثابت -
  .تست هاي بویائی در دماهاي باال

میلی لیتر با درب شیشه اي براي نگه داري رقت هـاي نمونـه در خـالل     500ارلن مایر : ظروف آزمایش بو -
  آزمایش 

     200، 100،  50،  25 پی پت هاي -

  میلی لیتر 10با دقت ي اندازه گیري پی پت ها -

  درجه سانتی گراد 110ترمومتر از صفر تا  -

  آب بی بو -

  آزمایش بوانجام افراد واجد شرایط جهت  -

  افراد واجد شرایط جهت آزمایش بو

هرچنـد  . بو وطعم را انجام دهند انتخاب کنیـد  آزمایش هايهاي مقدماتی افرادي را که باید  آزمایشبوسیله 
حساس را خارج کرده و افرادي انتخاب کنید کـه توجـه دلسـوزانه    زیاد الزم نیست لیکن افراد غیر  حساسیت

از تحریک شدن بوسیله بوهاي خارجی مانند استعمال دخانیات یا خوردن قبل . اي روي آزمایش نشان دهند
بـا  . دهاي اصالح صورت جلوگیري نمائی و لوسیون هاي عطري، عطرهااز صابون ام آزمایش و یا استفاده از انج

استراحت هاي هرچند یکبـار در یـک   . توجه به اینکه آزمایش کنندگان داراي آلرژي یا سرماخوردگی نباشند



 دستورعمل اندازه گیري بو در آب 
 

٨ 
 

از بایـد عـاري    اتاقی که در آن آزمایش ها  انجام می شـود . هواي بدون بو براي آزمایش کنندگان ایجاد کنید
در صورت لزوم یک اتاق بدون بوي خاصی را که بوسیله هوا تهویه شـود هـوائی   .کوران و بدون سایر بوها باشد

نظـر  ب حفظ مـی گـردد بـراي ایـن منظـور در     که از میان کربن فعال عبور کرده و تحت دما و رطوبتی مناس
زه ندهید افرادي که تشخیص بو می اجا. نفر یا بیشتر در نظر بگیرید 5از براي این کار گروهی مرکب . بگیرید

افراد را پیش از آنکه در گروه آزمایش . دهند، نمونه ها را تهیه نمایند یا از غلظت هاي رقیق شده مطلع شوند
ابتدا رقیق ترین نمونه ها را بدهید تا از خسـته شـدن حـس     .کنندگان شرکت کنند، با روش کار آشنا سازید

درجه سانتی گـراد در حـول وحـوش     1ها را درخالل آزمایش در محدوده  دماي نمونه. بویایی جلوگیري شود
هاي خام و فاضالب ها رنگـی هسـتند   از آنجائی که بسیاري از آب .دماي مشخص شده براي آزمایش نگه دارید

نگـی کـدر   و نتایج تست تعیین بو را دچار انحراف می سازند لذا از ظروف مات یا ر یا کدورت مشخصی دارند
  )بدلیل شکل ظاهري نمونه (.استفاده کنید تا این نوسانات کمتر شودلن مایرهاي قرمزهمچون ار

  ایشآب مورد آزم نمونه برداري و ذخیره سازي

بعـد از  . نمونه ها را براي تست بو در بطري هاي شیشه اي با درب هاي شیشه اي یا تفلونی جمع آوري کنید
وجـود دارد  نمونـه  اگر نیاز به ذخیره کردن . انجام دهیدعترجمع آوري نمونه، آزمایش ها را تا حد ممکن سری

، منجمد نموده و مطمـئن باشـید کـه هـیچ     پرکنیدآن مونه را در یک بطري تا لب میلی لیتر ن 500حداقل  
  . بوي خارجی در خالل سرد شدن آب وارد نمونه نمی شود

  .براي آزمایش هاي بو از ظروف پالستیکی استفاده نکنید: توجه •

  بو آستانه عدد

کـه  ایجاد گردد شود تا لحظه اي می نمونه داراي بو با آب بی بو رقیق  به آن اندازهکه است نسبتی آستانه بو 
مـی   TONخوانده می شودکه عالمت اختصاري آن  "آستانه بوعدد "بو در آزمایش تعیین بو قابل درك باشد

و  رقـت هـا را ادامـه دهیـد     .میلی لیتر برسانید 200حجم کل نمونه وآب بدون بو را در هر آزمایش به  .باشد
  .را یادداشت و ثبت کنید  1جدول شماره معادل ارائه شده در  )ترشولد(آستانه اعداد 
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  عدد آستانه بو
حجم نمونه رقیق شده 

  میلی لیتر 200تا 
  عدد آستانه بو

حجم نمونه رقیق شده 
  میلی لیتر 200تا 

17  12  1  200  
24  8.3  1.4  140  
35  5.7  2  100  
50  4  3  70  
70  2.8  4  50  
100  2  6  35  
140  1.4  8  25  
200  1  12  17  

 رقت هاي مختلفآستانه بو متناسب با  اعداد:   1شماره جدول 

ایـن ترتیـب   را بـه   )ترشـولد (آستانه بکار می برید،  عدد  میلی لیتر مشخص شده 200اگر حجم کلی غیر از 
 :حساب کنید

    :بر با میلی لیتر آب بدون بو استبرا Bبرابر با میلی لیتر نمونه و  Aدر اینجا 

                        TON=A+B/A 
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  شروش انجام آزمای
  :روش آزمایش

بـا چرخانـدن    کـرده و سپس نمونه را داخل آب پی پـت  از آب بی بو را در ظروف بریزید و  دقیقیحجم  ابتدا
  :عمل کنیدطبق دستور زیر نمونه، ظرف 

شیشه  رمیلی لیتر از نمونه به ارلن مایرهاي د 2.8میلی لیتر ،  12میلی لیتر،  50میلی لیتر،  200با افزودن 
 رقـت . برسـانید میلـی لیتـر    200جم کل ح ، حجم نمونه را با آب بی بو تهیه شده به  يمیلی لیتر 500اي 

 .نمائیدگرم بو  آزمایشرا تادماي مطلوب براي انجام هاي تهیه شده 

نمونـه حـاوي کمتـرین    . و بخارات را استشمام کنید ظرف حاوي آب بی بو را تکان دهید در آنرا بردارید کی 
اگر در این رقت بوئی قابل درك است نمونـه هـاي   . مقدار از آب داراي بو را نیز به همین طریق امتحان کنید

روش بـاال را بااسـتفاده از   استشـمام نشـد،   در اولین رقت بوئی اگر .تهیه کنید ذیلرقیق تري  بر طبق جدول 
قابـل درك باشـد    وضـوح ب که بـو   و این روش را تا وقتی نمونه داراي غلظت بیشتري از آب بودار تکرار کنید

                              .ادامه دهید

. را تهیـه کنیـد   هاکسري از رقت ی 2شماره براساس نتایج بدست آمده در تست مقدماتی با استفاده از جدول
سـمت راسـت    يتر را کـه در سـتون بعـد    پنج رقت نشان داده شده در ستون را بعالوه سه رقت بعدي غلیظ

  . قرار دارند تهیه نمائید 2شماره جدول

  

  میلی لیتر 200حجم رقیق شده تا حجم 
حجم نمونه اي که در اولین بوي قابل 
  تشخیص است برحسب میلی لیتر

50 -70 -100 -140 -200  200  
12 -17 -25 -35 -50  50  
2.8 -4 -5.7 -8.3 -12  12  

  2.8  متوسط رقت
  رقت هاي ایجاد شده براي انواع شدت هاي بو: 2جدول شماره 
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بعد از آن ظروفـی  شد  استشمامبوئی لیتر نمونه در تست مقدماتی،  یمیل 50اگر ابتدا در ظرف حاوي : مثال 
هریک را به حجـم  و با آب بدون بو  نمونه تهیه کنیداز  میلی لیتر  8.3-5.7-4و 50-35-25-17-12 حاوي
سـنجیده  تولید کننده بـو  ماده  نسبت به گروهافراد همه حساسیت هاي  الزم است.برسانیدمیلی لیتر    200
 .شود

 نبایـد . ا تکرار نکنیـد ر کارولی  دهیدقرار  )ترشولد ( آستانههاي نزدیک به  ردیفشاهد یا بیشتر در نمونه دو 
بگذاریـد آزمـایش گـر    . اهد هسـتند کدامیک از رقت ها بودار و کدامیک شمتوجه شوند که آزمایش کنندگان 

با کمترین غلظت از نمونه شروع کنید تا اینکه بـو بـا    د واین کار رانف را به ترتیب استشمام کنویک از ظرهر
  .شود حساطمینان 

  : براي مثال بشمام رسیده گزارش دهید ذکر اینکه بو در کدامیک از ظروف مشاهدات را با -

50  35  0  25  17  0  12  

 
 نمونه

رقیق میلی لیتر 200تا 
  شده
  

  استشمام بو  -  -  -  +  -  +  -

  

، دارد رقیـق شـدن  شده در جدول  احتیاج بـه  اگر نمونه اي که باید آزمایش شود خیلی بیشتر از رقت نوشته 
رسـیده،  میلی لیتر با آب بی بـو   200آن به حجم  که میلی لیتر نمونه رقیق شده 20شامل یک رقت واسطه 

به این ترتیب باید بدست آمده   TON. استفاده کنید )ترشولد(آستانه بواز این رقت براي تعیین . تهیه نمائید
  . ضرب شود 10درعدد 

  .بري احتیاج می باشددر آن بیش از یک رقت واسطه ده برا موارد نادري وجود دارد که 
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   TON عدد محاسبه

در مثـال  . طعم یا بو احسـاس مـی شـود    زماندر آن  "دقیقاآن نسبت رقیق سازي است که  يعدد آستانه بو
آسـتانه  لـذا  . میلـی لیتـر رقیـق شـد     200میلی لیتر نمونه تا  25اولین بوي قابل تشخیص وقتی رخ داد که 

   8یعنی عدد  25تقسیم بر  200می شود  )ترشولد(بو

 .طبقـه بنـدي شـده اسـت     مقابـل آن  نمعادل با رقت هاي ستو )ترشولدي(آستانه اعداد  1شماره درجدول 
می باشد، که مربوط به حالتی است که ظرف حاوي  1که قابل مشاهده است  )ترشولد ( آستانهکمترین عدد 

 )ترشولد ( آستانه بواگر بویی دراین مرحله بمشام نرسید بجاي عدد . رقیق نشده باشد ،میلی لیتر نمونه 200
 ، یک غلظتبا می توان مثبت و را کم  ، با یک غلظتدر برخی موارد گاهی . گزارش دهید "بدون مشاهده بو"

درچنین حالتی ترشولد را ممکن اسـت بدرسـتی در نقطـه اي کـه بعـد از آن      . می توان منفی نامید رابیشتر 
  :دیگر انحرافی رخ نمی دهد تعیین کرد براي مثال

  افزایش غلظت بو→
  واکنش        -         -+                    -+         +        +       +         

    

  آستانه بو                                        
  :در شکل باال

  بی بوئی در نمونه یا بو در شاهد  یعنی -

  نه یا بی بوئی در شاهدبو در نمویعنی   +و 

بـو و میـانگین    )ترشـولد (آسـتانه  حداي محاسبه محتملتـرین  رآماري صحیح ب روش هاياز می توان  "ضمنا
   .نمائیداستفاده درگروه  گرفتن بین اعداد بدست آمده

   عدد بو در آب تفسیر نتایج

دهنـده قضـاوت در    ایـن عـدد نشـان   در مورد یک آزمایش کننده، نتایج  .ترشولد یک مقدار دقیق نیستعدد
 .چون اختالفـات فـردي تـاثیرکمتري روي نتیجـه دارد     .تر استمعنی دار گروهینتایج  زمان آزمایش است و

براي  که کلیه شرایطمگر اینانهاي مختلف انجام ندهید مختلف و مکهاي  مقایسه اطالعات و نتایج را در زمان
 درسـتی آزمایش کنندگان اساس کـار   حساسیتو براي مقایسه شدت  آزمایش بدقت استاندارد شده باشد دو

  .باشد
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  پیوست

  سیستم تهیه آب بی بو

در کلیه مراحل . کنید آب رقیق سازي بدون بو جهت آزمایش را بوسیله فیلتراسیون از بستر کربن فعال تهیه
  .کار کیفیت آب دستگاه بررسی شود

  

 سیستم تهیه آب بدون بو

 pvcلوله هـاي  . تشکیل شده است اینچ  4وپهناي فوت  2به طول  pvcسیستم تهیه آب بدون بو از لوله اي 
کوچـک  ولوله ها به کالهک هایی منتهی می شود و یک قسمت برآمده . براي تهیه آب آشامیدنی کاربرد دارد

براي نگهداري کربن فعـال، مقـداري پشـم شیشـه     . در مرکز درپوش براي ورود یا خروج آب تعبیه شده است
تنظیم جریان آب به سیستم توسط یک شیر سوزنی . یددرشت در قسمت باال و پایین ستون سیستم قرار ده

و یک تنظیم کننده فشار در انتهاي پایین ستون انجام می شود و کربن فعال مورد نیاز در این سیستم داراي 
  .می باشد) سایز الک( مش 40تا 12سایز تقریبی 

میلی لیتر در دقیقه می باشد کـه در   100نحوه کار سیستم تهیه آب بی بو با عبور آب تصفیه شده با سرعت 
آب رقیق سازي بـدون بـو جهـت آزمـایش را     . ابتداي کار خروج آب همراه با خرده هاي کربن فعال می باشد

درجه سـانتی گـراد قبـل از     60تا40کیفیت آب را دردماي . بوسیله فیلتراسیون از بسترکربن فعال تهیه کنید
  .استفاده کنترل نمائید

  .ایجاد بو درآب تولید شده نشان دهنده زمان تعویض بستر کربن فعال در سیستم است 

  

  ستون کربن فعال 

  پشم شیشه

  پشم شیشه

2    

  تنظیم فشار  شیر سوزنی

4 in 
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