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AMAÇ Atık sulardaki organik maddelerin, aerobik �artlarda bakterilerin organik maddeleri 

stabilize etmeleri için gerekli oksijen miktarını belirleyerek, organik madde atı�ının 

biyokimyasal oksijen istemi (BO�) cinsinden belirtilmesi 

 
TEOR�K B�LG�  

Biyokimyasal Oksijen �htiyacı (BO�) 

Biyoimyasak oksijen ihityacı BO� , aeorbik �artlarda barkterilerin organik maddeleri 

parçalayarak stabilize etmeleri için gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanır. Artıma 

tesislerine gelen kirlilik yüklerinin ve artıma tesislerinin verimlerinin hesaplanmasında 

BO� testi kullanılır.  

BO� aerobik oksidasyona dayanır ve besin maddesi olarak kullanılan organik 

maddelerin, 20° C’ de karı�ık bir mikroorganizma toplulu�u tarafından tüketilen 

oksijen miktarının ölçümünü içeren bir ya�am testi olarak bilinir. Oksijenin sudaki 

çözünürlü�ü çok sınırlı oldu�u için , çok kirli sularda test sırasında kapta çözünmü� 

oksijen bulunaca�ından emin olmak için bu tip numunelerin seyreltilmesi 

gerekmektedir.  

Bu test biyolojik bir test oldu�undan, i�lem sırasında çevresel ko�ullarına canlı 

organizmaların fonksiyonlarını yapabilemlerine olanak verecek �ekilde uygun olması 

gerekir. Bakteriyel büyüme için gerkli tüm besin maddeleri ( azot, fosfor ve bazı iz 

elementler ) ortamda bulunmalıdır. E�er atık organik maddeleri okside etmek için 

gerekli mikroorganizma karı�ımı atıksu numunesinde önceden mevcut de�ilse 

a�ılama yoluyla mikroorganizma ilave edilir. Atıksu içindeki organik maddeler 

mikroorganizmaların besin ihtiyacını kar�ılar, seyreltme suyu ise ya�am için gerekli 

di�er elementleri ve çözünmü� oksijeni sa�lar.  

BO� testinde genel prensip organik madde ve çözünmü� oksijenin bakteriler 

tarafından alınıp, karbondioksit ve yeni bakteri hücerelerine dönü�mesi sırasında 

oksijenin azalma miktarının denetlenmesi esasına dayanır. BO� �i�esindeki 

çözünmü� oksijenin azalması do�rudan do�ruya ayrı�abilen organik madde miktarı 

ile ilgilidir. Evsel atıksular gibi do�al olarak mikroorganizmaların mevcut oldu�u 
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numunelerde dı�arıdan mikroorganizma ilavesine yani a�ılamaya gerek yoktur.  

Standart BO� testinde inkübasyon periyodu 20 °C’ de karanlıkta 5 gündür.  

Endüstriyel atık suların BO� de�erlerinin bulunmasında ön i�lem olarak nötralizasyon 

yapılır. pH sülfrik asit veya hidroklorik asit ile 7’ ye ayarlanır. Kalıntı klor varsa 

giderilir. Toksik madde içeri�i varsa özel çalı�ma ve ön artıma ile giderilir. Toksik 

madde giderilemezse KO� testi tercih edilmelidir. Endüstriyel atık sularda a�ılamaya 

gerke vardır. A�ı evsel atık suyun 24 saat oda sıcaklı�ında bekletilmesi ve 

çöktürülmesi ile ayrı�an üst sıvıdan elde edilir.   

 

Atık Suların Arıtımı 

Bütün evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortamlara bo�altılmadan önce arıtılması 

gerekir.  Arıtma tesislerinde amaç, geri kazanabilecek maddelerin geri kazanılması, 

çökelebilecek maddelerin çöktürülmesi, çöeklemeyen kirleticilerin çökelebilir hale 

getirilmesi, organik maddelerin mikroorganizmalar tarfından tüketilmesi, çökelmeyen 

maddelerin filtrelerde tutulması gibi i�lemlerdir. Atıksu arıtımında kimyasal ve 

biyolojik temel süreçler vardır. Kimyasal çökeltme, nötralizasyon, adsorbsiyon, 

dezenfeksiyon, kimyasal oksidasyon, kimyasal indirgeme, yakma, iyon de�i�tirme ve 

elektrodiyaliz birer kimyasal temel süreçtir. Biyolojik temel süreçler ise aerobik, 

anaerobik ve fakültatif olmak üzere üç sınıftır. 

Aktif Çamur: Aktif çamur havuzu içinde çok miktarda mikroorganizmanın bulundu�u 

ve organik maddeyi besin olarak kullanarak ayrı�tırdı�ı bir tanktır. 

Mikroorganizmaların ihtiyacı olan oksijen bir havalandırıcı yardımıyla suya verilir. 

Aktif çamur adı verilen mikroorganizma kütlesi havalandırma havuzunda hızla 

büyümekte v bir sonraki ünitede çöktürülmektedir.  

Damlatmalı Filtre: Mikroorganizmalar aktif çamurda  suda asılı durabildikleri gibi 

damlatmalı filtrelerde tutunmu� olarak da durabilirler. Böylece çökelebilir 

mikroorganizma yumaklarına dönü�mekte ve daha sonra çöktürülmekte.  

Oksidasyon Havuzları: Basit arıtma sistemlerindendir. Ham atıksu ızgara ve kum 

tutucudan sonna uzun ve sı� bir tanka alınarak havalandırıcılarla havalandırılır. Su 

sızdırmazlı�ı sa�lamak ko�ulu ile toprak havuz da olabilri.  

Mekanik Havalandırmalı Lagünler: Bu lagünler 2,5-4,0 metre derinli�inde toprak 

havuzlar olup yüzeysel havalandırıcılar kullanılır. Bu havuzlar , fakültatif, aerobik ya 

da uzun havalandırmalı tipte olmaktadır.  

A�a�ıda çe�itli arıtma yöntemleri ile elde edilen organik madde giderme verimleri 

verilmi�tir 
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 GIDA SANAY�� ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DE�ARJ STANDARTLARI

KOMPOZ�T KOMPOZ�T
PARAMETRE B�R�M NUMUNE NUMUNE

2 SAATL�K 24 SAATL�K
GIDA SANAY�� MAKARNA ÜRET�M�
B�YOK�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (BOi5) (mg/l) 60 50
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KOi) (mg/l) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 120 100
pH  6-9  6-9
GIDA SANAY�� MAYA ÜRET�M�
B�YOK�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (BO�) (mg/l) 300 250
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KO�) (mg/l) 1200 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 200 100
YA� VE GRES (mg/l) 60 30
pH  6-9  6-9
GIDA SANAY�� SÜT VE SÜT ÜRÜNLER� ÜRET�M�
B�YOK�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (BOi5) (mg/l) 50 40
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KOi) (mg/l) 170 160
YA� VE GRES (mg/l) 60 30
pH  6-9  6-9

Arıtma Yöntemi BO�5 Giderimi % 

Klasik Aktif Çamur 90-93 

Uzun havalandırma 95-98 

Fakültatif havalandırmalı lagün 75-90 

Stabilizasyon havuzu(fakültatif) 75-90 

 

Evsel Nitelikli Atıksular �çin De�arj Standartları

Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından do�rudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden 

arıtılmı� olarak çıkan suların alıcı su ortamlarına de�arjında istenen standart 

de�erler vardır. Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre a�a�ıdaki �ekilde 

sınıflandırılır: 

   A)Kirlilik yükü ham BO�5 olarak 5-60 kg/gün arasında (E�de�er nüfus 1000 ki�i 

veya daha az)  

   B) Kirlilik yükü ham BO�5 olarak 60-600 kg/gün (E�de�er nüfus 1000-10 000 

arasında). 

   C) Kirlilik yükü ham BO�5 olarak 600 kg/gün`den büyük (E�de�er nüfus 10 000 

veya daha fazla). 

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV
Sıcaklık (øC) 25 25 30 30
KO� (mg/l) 25 50 70 70
BO� (mg/l) 4 8 20 20

Su Kalite SınıflarıSu BO� De�erleri
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GIDA SANAY�� YA�LI TOHUMLARIN ÇIKARILMASI VE SIVI YA� RAF�NASYONU-Z.YA�I HAR�Ç)
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KOi) (mg/l) 200 170
YA� VE GRES (mg/l) 60 30
pH  6-9  6-9
GIDA SANAY�� ZEYT�NYA�I SABUN ÜRET�M� KATI YA� RA�FNASYONU
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KOi) (mg/l) 250 230
YA� VE GRES (mg/l) 60 40
pH  6-9  6-9
GIDA SANAY�� MEZBAHALAR VE ET ENTEGRE TES�S�LER�
B�YOK�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (BOi5) (mg/l) 40
K�MYASAL OKS�JEN �HT�YACI (KOi) (mg/l) 250 160
YA� VE GRES (mg/l) 30 20
pH  6-9  6-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEY�N 

YAPILI�I 

BO� Deneyi 

�nkübütör �i�esi örnek ile çalkalanarak temizlenir. Manyetik bar �i�eye ye�eltirilir.  

0-40 mg/lt ölçüm aralı�ı için 432 ml örnek alınır. 2 adet NaOH tableti plasitk 

korumaya konulur. Oxitop ölçüm ba�lı�ı �i�eye takılır. Oxitop sıfırlanır. 5 gün süre ile 

20 °C’ de sürekli karı�tırılarak bekletilir. Okxitop 24 saatte bir otomatik olarak oksijen 

tüketimini kaydeder. 5 gün sonunda  de�er 12 olarak okunmu�tur.  

BO�5 mg/lt =  Okunan sayısal de�er x Faktör  

  = 12 x 1  

  12 mg/lt BO�5 

 

Organik Madde Tayini 

Organik madde tayininde sudaki organik maddeler KMnO4 ile yükseltgenir ve 

tüketilen KMnO4 geri titrasyonla bulunur. 

1.��lem:  5 ml Amonyum Okzalat  
    � 

+ 5 ml Seyreltik Sülfrik Asit Eklenir. Çözelti ısıtılır. 
� 

 KMnO4 ile titre edilir. Sarfiyat kaydedilir. Sarfiyat 6,3 ml bulunmu�tur. 
 

2.��lem:  100 ml örnek 
    � 

5 ml Amonyum Okzalat için sarfedilen kadar KMnO4 
    � 

+10 ml Seyreltik Sülfrik Asit . Çözelti ısıtılır. 
    � 

+5 ml Amonyum okzalat çözeltisi eklenir. 
� 

     KMnO4 ile titre edilir. Sarfiyat kaydedilir. Sarfiyat 7,3 ml bulunmu�tur. 
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N1V1 = N2V2 

Td1.M1.V1 = Td2.M2.V2 

2.0,00625.5 ml = 5. M.6,3 ml 

M = 0,00198 M KMnO4 deri�imi bulunur. 

 

5.0,00198.7,3 ml = 2 .M.100 ml  

M = 0,00362 M Amonyum Okzalat  

 

100 ml.0,00362 = 5 ml .M 

M= 7,24.10-3 M    

M = n / V ise  n = 7,24.10-3 M.5 ml ise  n = 3,6 .10-6 mol Sodyum okzalat bulunur. 

Sodyum okzalat Miktarı  = 3,6 .10-6 mol . 134 gr/mol = 482,4. 10-6 gr =0,000482 mg 

(Deneyde atık su yerine, organik madde olarak Na-ogzalat içeren çözelti 

kullanılmı�tır.) 

5 ml C2O4
2- için   6,3 ml KMnO4 sarfedilirse 

 

x ml    7,3 ml  KMnO4 sarfedilir 

X = 5,7937 ml 

 

1 ml C2O4
2-   10-4 gr O2 içerirse    

 

5,7937 ml  x gr 

X = 5,7937. 10-4 gr O2 / ml C2O4
2- 

 

1 ml ‘de  5,7937.10-4 gr O2 varsa 

 

1000 ml’de  x 

X= 5,7937.10-1 gr/ lt = 0,57937 gr/lt  = 579,37 mg/lt  

SONUÇ 

Alınan atık su örne�inin analizi sonucu bulunan 12 mg/lt BO� de�eri sınır de�erlerin 

oldukça altında bir de�rdir. Bu sonuç örne�imizde organik madde miktarının az 

oldu�unu göstermektedir.  

 


