
មមមរៀនទី១១ ការបំពុលទឹក 



ការបំពុលទឹក 

• មកើតម ើងមៅមពលដែលទឹករងការប ៉ះពាល់មោយសារ
បរមិាណសារធាតុពុលែ៏សនធឹកសន្ធធ ប់។ 

• មៅមពលដែលទឹក មិនសមស្សបសំរាប់ការមរបើរាស់ មានន័យ
ថាវារតូវានបំពុលម ើយ។ 

 



សារធាតុបំពុលទឹក 

ពពួកសារពាងគកាយបងកមរាគ(Pathogenic 

Organisms) 
• រមួបញ្ចូ លទំងមមមរាគ, ាក់មតរ ីand protozoa 

បមញ្ចញ ពីលាមករបស់មនុសស និងសតវ។ 
• ម្វើមោយទឹកមិនោចផឹកាន 
• សតវទឹកដែលមានសំបកែូចជា រគំ ងាវ មលៀស ោច
ផទុកអតិសុខមកាយបងកជំងឺមៅកនុងខលួនរបស់វា 

• របភពរមួមានមនទីរមពទយ, សាលាមរៀន,  
កសិោា ន និងែីមៅដកបរតំបន់ផលូវទឹក 

 







សារធាតុបំពុលទឹក 

សារធាតុដែលរតូវការអុកសីដសន (Oxygen-Demanding 

Material) 
 
oអវីក៏មោយដែលែកែមងហើមកនុងទឹកមោយមរបើអុកសីដសន 
oជាទូមៅគឺជាសារធាតុសររីាងគ 
oមកើតចំបងមកពីសំនល់រាវរបស់មនុសស (Wastewater)ែូច
ជាលាមក ទឹកមូរត និងសំនល់ោហារ កនុងផទ៉ះ 

oោចមកពីមរាងចរកដែរ។ឧ.រកោស 
 

 



អុកសីដសនរលាយ Dissolve Oxygen 

Introduction to DO 

Dissolve Oxygen (DO) 

• សតវទំងឡាយដែលរស់មៅកនុងទឹករតូវការអុកសីដសន។ 
• កំរតិអុកសីដសនអតិបរមិារដែលោចមោយរតីរស់មៅាន គឺ  
៤mg/L។ 

• DO ដរបរបួលតាមសីតុណហ ភាព, រយ៉ះកំពស់, ជំមៅ, ភាពប្រប 
និងភាពខមួលខ្មម ញ់ 

 

 



អុកសីដសនរលាយ Dissolve Oxygen 

ឥទធិពលប្នភាពខមួលខ្មម ញ់មៅមលើ DO 
• ទឹកដែល ូរមលឿន នឹងជួយសាា របរមិាណDO 
 ានមលឿន 
• ទឹកដែល ូរយឺត នឹងម្វើមោយការសាា រDO 
យឺត 

 













សារធាតុបំពុលទឹក 
Inert solids 
 

•រតីពិាករកចំណីមរពា៉ះកករ 
•បំផ្លល ញរកុខជាតិមៅាតបឹង 
•បំផ្លល ញកដនលងរតីពង 
 



សារធាតុបំពុលទឹក 

តុកសីនសររីាងគ organic compounds 

- ថាន ំសំលាប់សតវលអិត និងជីគីមីរតូវានពំានំ្ធពី
កសិកមមតាមលំ ូរមលើប្ផទ (run-offs)  

- លំ ូរមលើប្ផទពីទីរបជំុជនជារបភពប្នមលា ៈធាតុ 
និង សារធាតុផទុកកាបូន ពីមរបង៌ឥនធនៈ 

 



សារធាតុបំពុលទឹក 
តុកសីនអសររីាងគ  Inorganic toxin 

 

ោចផាល់របមោជន៏ ឬមររ៉ះថាន ក់ោស្ស័យមលើសមាស
ធាតុផសំគីមី និងកំហាប់របស់វា។ 
កំហាប់ខពស់នំ្ធមោយមានមររ៉ះថាន ក់។ 
Health Effects include: 

• បំផ្លល ញរបព័នធរបសាទ 
• បំផ្លល ញតំរងមន្ធម 
• ប ៉ះពាល់ែល់កំមនើតរបស់ទរក 



 





ការបំពុលទឹកមោយកំមៅ Thermal Pollution 

- បងកបញ្ហហ ដតមពលបងហូរមោលប ុម ណ្ ៉ះ 
 

• របភព: 

មរាងចរកអគគីសនី, មា សីនបនថយរតជាក់ 
ឥទធិពលចំមពា៉ះ៖ 

•  រតី និង  សារពាងគកាយែប្ទមទៀតដែលងាយរបតិកមមនឹងកំមៅ 
• កំមៅខពស់បនថយកំរតិរលាយប្នអុកសីដសន 

• • ែំមណើ របំដបកតាមជីវសាស្រសា និងរបតិកមមគីមីពឹងដផអកមៅមលើ
សីតុណហ ភាព  



សារធាតុបំពុលទឹក 

សារធាតុចិញ្ច មឹ 
• ោសូត  និងផូសវ័រ 
• បងកបញ្ហហ មពលដែលវាមលើសកំរតិ 
• របភពោចមកពីសារធាតុផូសវ័រ, ជី និងការមរៀបចំោហារ 
 

 





សារធាតុបំពុលទឹក 

• ភាពរងឹរបស់ទឹក Water  Hardness 
ជាបរមិាណកំហាប់សរបុ (Total concentration)ប្ន multi-valent 

cations រមួមាន៖ 

• Calcium Ca+2,  

• Magnesium Mg+2 

• Iron Fe+3 

• Manganese Mn+2 



ភាពរងឹរបស់ទឹក Water  Hardness 
 
ឥទធិពលប្ន Hardness 

• ម វ្ើមោយមានកករកនុងទឹក,  សាប ូមិនងាយរលាយ 
• ម្វើមោយមានសនឹមតាម: 

 Swamp coolers 

 Cooling towers 

 Boilers and pipes 
មិនរតូវានោត់ទុកជាសារធាតុបំពុលមទ។ 

 



Synthetic or Chemical Organic Compounds 

- មិនងាយបំដបកានមោយពួក organisms 

-    synthetic organics ខល៉ះមានជាតិពុលខ្មល ំង ោចបំផ្លល ញែំមណើ រការបនសុ
តទឹក។ examples:benzene, toluene phenols 

-មានកនុងសាប ូមាកគក់, degreasers, petroleum 

products pesticides, and other products 

- បាូរសមាសធាតុជាញឹកញាប់ ដែលម វ្ើមោយមានការលំាកកនុងការប
នសុត 



១០. pH 
Acidity (ោសីត) ឬ alkalinity (ាស) ប្ន wastewater ប ៉ះ
ពាល់ែល់ការបនសុត និងបរោិា ន 
- pH of wastewater គួរសថិតមៅចមន្ធល ៉ះពី6 មៅ  9  
 
១១. Gases 

• បងកមោយមានកលិន, ប ៉ះពាល់ែល់ការបនសុត និងមាន
មររ៉ះថាន ក់ 











ការបំពុលទឹក 

របភពបំពុលផ្លទ ល់(Point sources) និង មិនផ្លទ ល់ 
(Nonpoint sources) 
 

• Point sources: មកើតម ើងមពលសារធាតុមររ៉ះថាន ក់
មផសងៗរតូវានបងហូរមោយផ្លទ ល់មៅកនុងទឹកតាមរយៈ
បំពង់ ឬលូ។ 
មានបមចចកវទិាសំរាប់រគប់រគង និងមោ៉ះស្សាយ 
• Nonpoint sources:  បំពុលទឹកមោយរបមោលតាម
ការនំ្ធយកសារធាតុបំពុលមផសងៗតាមលំ ូរមលើប្ផទ។ 
ពិាកកនុងការរគប់រគង។ 
 

 
 

 



របភពបំពុលផ្លទ ល់(Point sources) 



របភពមិនផ្លទ ល់ (Nonpoint sources) 



របភពបំពុលទឹក 

• ោចដចកជា៣ចំ្ត់ថាន ក់ 
1. ទឹកសំនល់ពីផទ៉ះ 
2. ទឹកសំនល់ឧសា កមម 
3. ទឹកសំនល់កសិកមម 
4. កំមទចកំណ 
សំនល់ពីផទ៉ះ៖ សំមៅមលើទឹកសអុយមផសងៗដែលមចញពីផទ៉ះ និង
ស ររសមផសងៗ។ 
 


