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خالصه
کلرزنی یکی از روشهای مطرح در گندزدائی آبهای آلوده میباشد با این وجود ،کارایی کافی جهت حذف برخی از عوامل بیماریزا را ندارد.
از اینرو فرآیندهای نوین که توان بیشتری را در حذف عوامل ویژه داشته باشند ،موردتوجه قرارگرفتهاند .در این مطالعه ،حذف باکتریهای اشرشیا
کلی و پسودوموناس آئروژینوزا از آب آلوده با غلظتهای  011و 0111عدد باکتری در هر میلیلیتر مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج حاصله
نشان داد که از میان پارامترهای مورد ارزیابی ،دانسیته جریان بیشترین تأثیر را در راندمان گندزدایی داشت و پس از آن غلظت باکتری در آب و
غلظت نمک طعام موجود در الکترولیت ،به ترتیب در گندزدایی مؤثر بودند .در شرایط بهینه  011میلیآمپر به ترتیب در مدت زمان  5تا  01دقیقه
کامالً حذف شدند .همچنین افزودن نمک به الکترولیت ،موجب کاهش میزان ولتاژ مصرفی بهمنظور تأمین دانسیته جریان مورد نظر و صرفهجویی
در میزان مصرف انرژی میگردد .فرآیند الکتروشیمی با استفاده از الکترودهای مش استیل ،یک فرآیند مناسب جهت گندزدایی آب آلوده حاوی
باکتریهای بیماریزا میباشد.
کلمات کلیدي :مش استیل ،کینتیک گندزدایی ،الکتروشیمی ،اشرشیا کلی ،پسودوموناس آئروژنوزا

.1

مقدمه

کلرزنی بهعنوان یکی از روشهای مرسوم و کاربردی گندزدائی آبهای آلوده مطرح میباشد .با این وجود مشخص گردیده که واکنش کلر با
ترکیبات آلی موجود در آب ،موجب تولید محصوالت فرعی ناخواسته گندزدایی میگردد و توان حذف برخی از عوامل بیماریزای مقاوم را
ندارد] . [0،1محصوالت جانبی حاصل از گندزدایی با کلر نظیر ترکیبات تری هالومتان وهالواستیک اسیدها به دلیل خواص سرطانزایی و جهشزایی
بهعنوان یک مشکل اصلی در آب کلرزنی شده مطرح گردیدند .عالوه بر این ،ترکیبات مذکور موجب تغییرات بو و مزه در آب شده و مشکالت مربوط
به آن را ایجاد مینماید].[3
بهطورکلی ،عوامل میکروبی در صورتی که در معرض شرا یط نامطلوب نظیر تغییرات فشار اسمزی ،جریان الکتریکی ،گرما ،سرما ،مواد
شیمیایی ،اکسیدانتها و پرتو ماوراء بنفش قرار گیرند دچار تغییر و آسیب میشوند و میتوان از این عوامل جهت گندزدائی آب استفاده نمود .بر اساس
این مکانیسم عمل ترکیبات مذکور ،روشهای مختلف تصفی ه آب آشامیدنی نظیر اسمز معکوس ،فرآیندهای انعقاد و لخته سازی ،پرتو ماوراء بنفش،
پرتوهای ماوراء صوت ،ازن ،پراکسید هیدروژن ،فتولیز ،فتوکاتالیز یکنواخت و غیریکنواخت ،رادیولیز ،تخلیه الکتروهیدرولیتیکی ،سیستمهای واجد
ولتاژ باال ،و الکترولیز مورد مطالعه و جهت گندزدائی آب پیشنهاد گردیدهاند] .[5، 4عالوه بر این تحقیقات صورت گرفته نشان داد که برخی از
روشهای تصفیه از جمله کلر زنی ،کارایی کافی در برابر برخی از عوامل بیماریزا مقاوم را ندارند .عوامل بیماریزا نظیر ژیاردیا المبلیا،
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کریپتوسپوریدیوم پاوروم ،برخی از ویروسهای گوارشی و میکروسپوریدیا از جمله این عوامل میکروبی هستند .در میان روشهای مختلف،گندزدایی با
الکتروشیمی ،کاربردیترین روش نوظهور بهعنوان یک روش جایگزین برای کلرزنی میباشد] .[0مسعودی نژاد و همکاران در سال  ،0333آب آلوده
به اشرشیا کلی را با راکتور جریان پیوسته واجد الکترودهای مس با فاصله  5سانتیمتر و ولتاژ  44ولت گندزدایی کردند و در مدت زمان  01دقیقه به
راندمان  33درصد حذف باکتری دست یافتند .همچنین گزارش کردهاند که تغییر معنیداری در  TDS ،pHو ECدر زمانهای مختلف و با تغییر نوع
منبع باکتریهای کلی فرمی ایجاد نشد].[0رضایی و همکاران در سال ،0331حذف باکتری اشرشیاکلی را از آب آلوده به روش الکترولیز مورد آزمایش
قرار دادند و گزارش کردهاند که راکتور با فرآیند الکترولیز واجد الکترود روی و مس به ترتیب آند و کاتد با فاصله 1سانتیمتر در مدت زمان 01دقیقه
میتواند در ولتاژ11و 31ولت غلظت 011و 013عدد باکتری در میلیلیتر نمونه را با راندمان بیش از  %30حذف نماید] .[4دیو و همکاران در سال ،1114
گندزدایی اشرشیاکلی را با روشهای مختلف گندزدایی کلرزنی ،ازن زنی ،واکنشهای فنتون و الکتروشیمی با حضور حمایت کننده الکترولیتی نمک
طعام با غلظت  511میلی گرم بر لیتر در الکترولیت را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که که روش گندزدایی الکتروشیمی نسبت به
سایر روشها موثرتر بوده است و تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز این مطلب را تائید کرد] .[3فرآیند الکتروشیمی امروزه در حل مشکالت آلودگی
بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است .تصفیه آب به روش الکتروشیمی این پتانسیل را دارد که برای گندزدایی و بهبود کیفیت فیزیکو شیمیایی انواع آب
از جمله آب شرب ،صنعتی و فاضالب خانگی بکار گرفته شود .تصفیه الکتروشیمی یک تکنولوژی بسیار قدرتمند که با دو مکانیسم عمل میکند:
اکسیداسیون مستقیم در سطح آند و اکسیداسیون غیر مستقیم در محلول ،توسط عوامل اکسیدانت که از مواد موجود در آب تولید میشوند .این
تکنولوژی میتواند برای کاهش مواد آلی و گندزدایی آب حتی بدون حضور کلراید مورداستفاده قرار گیرد ،از اینرو ،بدون تشکیل کلر آزاد و
محصوالت فرعی ناشی از آن عمل میکند] .[01فرآیند گندزدایی الکتروشیمی یک فرآیند ساده ،کارآمد و کم هزینه است که فضای کم جهت
عملکرد نیاز دارد .عالوه به راین مزایا  ،مزیت دیگر این روش ،عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی نظیر کلر جهت گندزدایی آب شرب میباشد .از اینرو
به فرآیند پاک نیز شهرت دارد زیرا عوامل اصلی واکنشگر در این فرآیند ،عوامل مضر شیمیائی نمیباشند] .[3از آنجایی که در فرآیند الکتروشیمی
شدت و دانسیته جریان زیاد موجب انحالل و خوردگی الکترود آند در آب و صرف هزینه بیشتر میگردد ،در این پژوهش سعی شد که با بهکارگیری
الکترودهای مش استیل و شدت و دانسیته جریان کمتر در حذف باکتریهای بیماریزا استفاده گردد تا مشکالت خوردگی آند اتفاق نیفتد و هزینه
مصرف انرژی کاسته شود ،همچنین حذف 1سویه باکتریهای بیماریزای شایع که همگی از طریق آب موجب انتقال بیماری میگردد با این فرآیند،
مدنظر قرار گرفت .هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان حذف باکتریهای بیماریزا از آب آلوده با استفاده از سیستم الکتروشیمیایی واجد الکترود مش
استیل میباشد .همچنین اهداف جزئی عبارتاند از تعیین اثر میزان جریان القایی در سیستم الکتروشیمیایی  ،تعیین اثر ماهیت آند(مش استیل ) و تعیین اثر
حمایت کننده الکترولیتی نمک طعام در حذف باکتریهای بیماریزا از آب آلوده میباشد.

.2

مواد و روشها

تهیه سوسپانسیون باکتريهاي بیماريزا:
در این تحقیق کاربردی باکتریهای استاندارد اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروژینوزا بهعنوان باکتریهای گرم منفی که باکتریهای بیماریزا
هستند ،از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
تهیه لولههاي استاندارد مک فارلند:
جهت بررسی حذف هر کدام از سویههای باکتری توسط سیستم الکتروشیمی ،غلظت باکتریها در محدوده  013و 011عدد در میلیلیتر مورد
آزمایش قرار گرفت .به منظور دستیابی به تعداد باکتریهای مورد نظر از لولههای استاندارد مک فارلند استفاده شد که دارای نسبتهای مختلف دو
ترکیب اسید سولفوریک وکلرورباریوم بودند.کلرورباریوم در حضور سولفات کدورت شیری رنگ ایجاد میکند که شدت کدورت ایجادشده به میزان
سولفات وکلرور باریوم بستگی دارد .در این روش کدورت ایجاد شده در لوله های مختلف با کدورت ایجاد شونده توسط تعداد معینی از باکتری
متناسب است  .محلولهای شیمیایی مورداستفاده در تهیه محلول مک فارلند شامل اسید سولفوریک یک درصد وکلرور باریوم دوآبه(
% 0/005 )BaCl2.2H2Oبود .لوله استاندارد مک فارلند 1/5بیانگر 0/5×014باکتری در میلیلیتر است .حجم محلولهای کلرور باریوم و اسید
سولفوریک مورد نیاز برای تهیه آن به ترتیب  1/15و3/35میلیلیتر است .سوسپانسیون باکتری تا حدی به آب اضافه گردید تا کدورت ایجاد شده توسط
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باکتریها معادل با کدورت اندازهگیری شده در لوله استاندارد مک فارلند 1/5باشد .سپس با انجام رقیقسازی ،تعداد باکتری دارای  013و011عدد در
میلیلیتر آب آلوده تهیه گردید] .[01،00باکتریها در محیط کشت مایع به چهار روش تعیین میشود که روش سنجش کدورتی ،بیشترین کاربرد را
دارد و معموال در تعیین و برآورد تعداد باکتریهای موجود در نمونه مورد مطالعه طبق دستورالعمل کمیته ملی استاندارد سازی آزمایشگاههای بالینی از
آزمایش استاندارد مک فارلند ،استفاده میشود.
آماده سازي راکتور:
ظرف پیرکس 0111میلیلیتر ،دو الکترود مش استلنساستیل  ،فاصله الکترودها 1سانتیمتر جهت ساخت راکتور استفاده شد .حجم آب یک
لیتر در نظر گرفته شد .منبع تغذیه جریان الکتریکی با دو اتصال سیم بهعنوان کاتد و آند به الکترودها متصل شد .جهت ثابت نگه داشتن دانسیته جریان
مورد نظر در راکتور ،ولتاژ را تغییر داده شد .نمونهها در مدت زمان ( 5-01دقیقه ) ،تعداد باکتری برای هر کدام از سویهها ( 011و0111عدد باکتری در
هر میلیلیتر )  ،الکترولیت (آب خام و آب با غلظت نمک طعام 5تا  11میلی گرم در لیتر )و در دانسیته جریانهای مختلف (1/111تا1/144میلیآمپر بر
سانتیمتر مربع )تحت الکترولیز قرار گرفتند .در هر نوبت آزمون از نمونه آب شهری که با افزودن چند قطره تیوسولفات سدیم % 3کلر باقیمانده آن صفر
شده بود برای تهیه سوسپانسیون باکتریایی مورد نظر استفاده گردید .با راهاندازی راکتور با الکترودهای مورد نظر و دانسیته جریانهای مختلف در هر
کدام از باکتریهای مورد مطالعه با توجه به نوع و غلظت باکتری در نمونه آب آلوده و دانسیته جریان در فواصل زمان  01،45،31،11،05،01،5،3،1با
استفاده از سمپلر در هر نوبت نمونهبرداری ،معادل یک میلیلیتر نمونه برداشت و بر روی محیط کشت استریل نوترینت آگار کشت داده شد تا زمان دقیق
حذف باکتریها تعیین شود .از باکتریهای مورد مطالعه در فواصل مختلف آزمایشات ،نمونه کشت جدید تهیه و رنگ آمیزی گرم ،انجام شد .سپس
مورفولوژی کلنیها روی سطح محیط کشت نوترینت آگار و شکل سلولی باکتریها با تهیه الم از نمونهها ،مورد بررسی قرار گرفت ،تا از خلوص
باکتریهای مورد مطالعه و عدم آلودگی آنها در تمام مراحل ،اطمینان الزم حاصل شود .در مورد چهار باکتری مورد مطالعه در دانسیته جریان مختلف با
الکترولیت آب خام و آب حاوی نمک طعام در فواصل زمانی قیدشده نمونه برد اری انجام شد .بر اساس فواصل نمونه برداری در زمانهای مذکور و هر
کدام از اینها در دانسیته جریان مختلف و در مورد هر کدام از باکتریهای مورد مطالعه در الکترولیت آب و الکترولیت حاوی نمک طعام جداگانه
توسط سمپلر نمونهبرداری و در محیط کشت مربوطه کشت وانکوبه شدند .راندمان حذف باکتری در این تحقیق از رابطه ()0محاسبه شد]:[03
Removal (%) = (1-Bt/Bt0 ) × 100
()0
 Btو Bt0به ترتیب تعداد باکتری پس از الکترولیز در زمان و  tتعداد باکتری اولیه در زمان صفر است .پس از انجام هر آزمایش الکترودها توسط آب
مقطر به مدت یک دقیقه آبکشی شدند .در این مطالعه  ،مشخصات آب خام شهری نظیر  pH، EC، TSS، TDSو کدورت به ترتیبmg/l
 1/0 NTU،0/0 ،504µs/cm ،01mg/l،343بود .دانسیته جریان نقش مهمی در پایداری و بقا باکتریها دارد .با افزایش دانسیته جریان درصد باکتریهای
زنده بشدت کاهش میابد جدول(.)0

.3

یافتهها

نمودارها بر اساس یافتههاي مطالعه:
نتایج حاصل از الکترولیز در گندزدایی آب آلوده به باکتریهای بیماریزا مورد مطالعه در شرایط مختلف (انواع باکتری مذکور ،زمان
الکترولیز و ولتاژها) در نمودار 1 ، 0آمده است (شکل .)1-0آزمون آنالیز و اریانس دوطرفه نشان داد که تفاوت میانگین بین زمان الزم برای حذف
تعداد مختلف هر کدام از باکتریهای اشرشیاکلی ،پسودوموناس آئروژینوزا تحت شدت جریان 11تا  011میلیآمپر با  P >1/15معنیدار است.
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زمان کارکرد سیستم الکتروشیمی )min

شکل  -1در د باکتري زنده اشرشیا کلی با فرآیند الکتروشیمی واجد الکترود مش استیل
الکتروشیمیایی بر کنتیک حذف باکتري:
تأثیر تغییرات دانسیته جریان و غلظت اولیه باکتری در آب بر میزان حذف باکتری :
در دانسیته جریان ،18144 mA/cm2با غلظت اولیه  013و 011اشرشیا کلی بازمان 5دقیقه و پسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب با  01و31
دقیقه  % 011حذف شدند .پس از تصفیه آب در زمانهای مذکور ،کشت انجام شده بر روی محیط کشت نوترینت آگار هیچ باکتری رشد نکرد
(نمودار 0و.) 1
اشرشیا کلی

0.088ma/cm2
0.044ma/cm2

0.022ma/cm2
10 15 20 30 60

5

10 15 20 30 60

0

100cfu/ml
زمان کارکرد سیستم الکتروشیمی min
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شکل .2در د باکتري هاي زنده پسودوموناس آئروژینوزا با فرآیند الکتروشیمی واجد الکترود مش استیل
کینتیک گندزدایی:
جهت تعیین کینتیک فرآیند گندزدایی log(N/No) ،نسبت به زمان برحسب دقیقه در دانسیته جریانهای مختلف رسم گردید .نمودار غیر فعال سازی
باکتریها معموال از رابطه کینتیک درجه اول زیر پیروی میکند.
Log (Nt/N0)=-Kt

()1

در نمودار  log Nt/N0در مقابل زمان ، tشیب خط نشاندهنده ( Kکینتیک ثابت غیر فعال سازی ) است ،یعنی  kسرعت غیر فعال سازی را
نشان میدهد] .[04کینتیک گندزدایی باکتریهای اشرشیا کلی ،پسودوموناس آئروژینوزا در دانسیته جریانهای مختلف در زمان حذف کامل باکتری از
رابطه  01محاسبه گردید .با انجام فرآیند الکتروشیمی در فواصل زمانی  31، 11، 05، 01، 5و 01دقیقه در دانسیته جریان مختلف با غلظت اولیه 013
و011باکتری در هر میلیلیتر بهصورت جداگانه در  1باکتری موردمطالعه ،درصد تعداد باکتریهای زنده در محیط کشت شمارش شد که (جدول)1-0
بهصورت زیر میباشد:
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جدول .-1در د باکتري زنده پس از فرآیند الکتروشیمی با دانسیته جریان مختلف
نوع باکتری

دانسیته
جریان

اولیه

mA/c
m2

باکتری(

1/144
1/111
1/144

پسودوموناس
آئروژینوزا

غلظت

5

1/144
اشرشیاکلی

درصد باکتری زنده در هر میلیلیتر بر حسب زمان در 5تا01

1/144
1/111

دقیقه کارکرد راکتور
01

05

11

01

31

(cfu/m
l
013

1

1

1

1

1

1

011

1

1

1

1

1

1

013

13

1

1

1

011

1

1

1

1

1

1

1

1

013

43

11

1

1

1

1

011

11

1

1

1

1

1

013

01

51

31

03

0

1

011

35

11

00

4

1

1

3

01

45

1

01

34

15

01

0

01

41

31

05

0

3

1

013

31

05

01

51

33

14

2

45

30

31

13

00

4

11

جدول  .2میزان  Kدر زمان حذف باکتريهاي مورد مطالعه  ( logN0=3با دانسیته جریان مختلف
mA/cm2دانسیته جریان

(کنتیک گندزدایی)K

1/144

1/0

5

1/144

1/3

01

1/111

1/1

05

پسودوموناس

1/144

1/15

01

آئروژینوزا

1/144

1/15

01

1/111

1/1350

01

نوع باکتری
اشرشیا کلی

زمان حذف ))min

در این تحقیق راندمان حذف باکتری با تعداد  011و  013عدد در میلیلیتر ،زمانی که غلظت نمک طعام در الکترولیت 01،5و 05میلی گرم در
لیتر بود ،ولتاژ مصرفی جهت تأمین شدت جریان مورد نظر نسبت به الکترولیت آب خام ،در شدت جریان  51،11و 011میلیآمپر به ترتیب 0 ،1/5و1
ولت کاهش یافت .میزان مصرف انرژی الکتریکی در فرآیند الکتروشیمیایی یک مقوله بسیار مهم به شمار میرود .میزان مصرف انرژی الکتریکی از
رابطه زیر محاسبه میشود :
()3
در رابطه باال  Eمیزان مصرف انرژی ( U ، )kWh/m3ولتاژ ) I ،)Vشدت جریان ) t ، )Aزمان الکترولیز ( )hو  Vحجم آب گندزدایی
شده ) (Lمیباشد].[05به راین اساس،کاهش ولتاژ مصرفی جهت تأمین شدت جریان مورد نظر ،موجب کاهش میزان مصرف انرژی میشود .در شدت
جریان  51،11و 011میلیآمپر زمانی که الکترولیت حاوی  5تا 11میلی گرم در لیتر نمک طعام بود ،در زمان یکسان(یک ساعت) الکترولیز نسبت به
الکترولیت آب خام ،میزان مصرف انرژی به ترتیب برابر با  1/15 ،1/10و1/1کیلو وات بر متر مکعب از خود کاهش نشان داد(شکل.)3
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جریان ma11
جریان ma51
جریان ma011

الکترولیت با

الکترولیت بدون

افزودن نمک طعام

افزودن نمک طعام

میزان م رف انرژي
kw/m3

1.5
1
0.5
0

کارکرد راکتور در مدت زمان ) hr

شکل .3مقایسه میزان م رف انرژي راکتور الکتروشیمی با شدت جریان 21-111 mAبا و یا بدون افزودن نمک طعام به
الکترولیت در زمان یکسان

 .4بحث و نتیجه گیری
با عنایت به محدودیتهای مطرح در آب شرب(تغییر کیفیت فیزیکی آب نظیر طعم آن و صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههای تصفیه
آب) ،میزان نمک طعام ( )NaClکه به الکترولیت افزوده میشود و همچنین میزان دانسیته جریان در راکتور باید بسیار کم باشد .تفاسیر مختلفی در مورد
مکانیسم غیر فعالسازی میکروبی فرآیند الکتروشیمی وجود دارد .اغلب مطالعات بیان میکند که استریلیزاسیون موفق الکتروشیمی به فاکتورهای باکتری
کشی همانند ، pHپر اکسید هیدروژن ،ازن ،کلر آزاد و پتانسیل اکسیداسیون و احیا ) )ORPنسبت داده میشود] .[00،00اکسیدانتهای فوق ،زمانی
که تولید میشوند ،پتانسیل اکسیداسیون بسیار قوی دارند .آنها میتوانند به دیواره سلول و غشای باکتری حمله کنند و انسجام غشائ را در هم بریزند و
پارهکنند یا اینکه مولکولها را در سلول الکترولیز کنند که در نتیجه آن موجب م رگ سلول و از بین رفتن آن میشوند].[03،04در فرآیند الکتروشیمی
اکسیداسیون در آند و احیا در کاتد صورت میگیرد:
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

()4

2H2O + 2e- → H2 + 2OH -

()5
-

انواع کلر فعال همانند  OCl ، HOCl ، Cl2و ClO2بهطور گسترده برای اکسیداسیون سلولهای غیر فعال شناسایی شده است .این ترکیبات کلر در
آند تولید میشوند]:[11
-

()0
-

()0

2Cl → Cl2 + 2e
-

Cl2 + 2OH → H2O + OCl + Cl
-

-

Cl2 + 4H2O →2ClO2 + 8e-

()4

حساسیت مختلف باکتریها در گونههای مختلف به دلیل نفوذپذیری غشائ خارجی آنهاست .میزان نفوذپذیری غشائ خارجی پسودوموناس
آئروژینوزا نسبت به اشرشیا کلی  01تا  011مرتبه کمتر گزارش شده است که همین مکانیسم باعث شده است ،پسودوموناس آئروژینوزا در برابر
آنتیبیوتیکهای مختلف از خود مقاومت نشان دهد که این ویژگی مهم را غشاهای موکوسی دارند] .[10غشاء میکروارگانیسمها ،محل بحرانی جهت
حمله اکسیدانتها برای دسترسی به راندمان مؤثر گندزدایی بدون در نظر گرفتن نوع اکسیدانت میباشد .هنگامیکه دیواره سلولی آسیب میبیند به
دنبال آن سیتوپالسم سلول و ترکیبات درون سلول دچار آسیب شدید میشوند .رادیکالهای هیدروکسیل همانند سایر اکسیدکنندهها به ترکیبات پلی
فسفولیپید غیر اشباع موجود در غشاء لیپیدی حمله میکنند و اختالل جدی در دیواره سلولی را سبب میشوند .اکسیداسیون غشائ لیپیدی موجب از
دست دادن عملکرد ضروری و انسجام سلول می گردد مثل تنفس سلولی که در نهایت موجب مرگ سلول میشود] .[11تنها عامل غیرفعال سازی
میکروارگانیسمها اکسیدانت هایی که در حین الکترولیز تولید می شوند ،نیستند بلکه جریان مستقیم القایی نیز موجب مرگ آنها میشود] .[13در این
تحقیق ،باکتری اشرشیا کلی بهعنوان یک باکتری مهم در این آزمایش است چون یک باکتری شاخص کیفیت آب مطرح میباشد که جهت دستیابی به
راندمان میکروبکشی مورد آزمایش قرار گرفت  .مالحظات ناشی از استفاده از الکترولیت دارای نمک طعام در غلظت  5تا  11میلی گرم در لیتر جهت
الکترولیز آب آلوده حاوی باکتریهای مورد مطالعه نشان داد که تاثیر چشمگیری در افزایش کارایی حذف باکتریها و کاهش زمان حذف ندارد .نکته
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 از، بنابراین. اقتصادی بودن فرآیند گندزدایی و کاهش هزینهها بود، کاهش ولتاژ مصرفی جهت تامین دانسیته جریان مورد نظر،قابل توجه در این مورد
( نظیرROS)  میتوان پی برد که تاثیر اکسیژن واکنشگر،آنجایی که با افزودن نمک طعام در الکترولیت کارایی حذف باکتریها تغییری حاصل نشد
 این مطالعه با مطالعه انجام گرفته.ازن و پراکسید هیدروژن در فرآیند گندزدایی در این روش مورد مطالعه بسیار چشمگیر بود،رادیکال هیدروکسیل
 در.[15، 14] مطابقت دارد1100  وهونگ نالی و همکاران در سال1115 کرویک و همکاران در،1114  سون و همکاران در،1111 توسط گیلو و مردر
 عدم رشد بر روی محیط کشت پس از فرآیند،این مطالعه غلظت کلر وازن در الکترولیت موجود در راکتور اندازهگیری نشد و مالک حذف باکتری
 ازآنجاییکه میزان. و کدورت تغییر نکردpH، EC، TSS، TDS کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب نظیر، پس از انجام فرآیند الکترولیز.الکتروشیمی بود
 گندزدایی آب بروش، به طور کلی. لجن تولیدی مشاهده نشد،شدت جریان در این مطالعه پایین بود با انجام فرآیند الکتروشیمی جهت گندزدایی آب
 حذف. یک روش جایگزین مناسب در گندزدایی آب بر علیه باکتریهای اشرشیا کلی وپسودوموناس آئروژینوزا محسوب میشود،الکتروشیمیائی
 میلیآمپر در سانتیمتر1/144  با دانسیته جریان، سانتیمتر1  عدد در میلیلیتر در بهترین شرایط با الکترود مش استیل با فاصله011 کامل باکتریها با تعداد
 عدد در میلیلیتر در بهترین شرایط با الکترود مش استیل با013  حذف کامل باکتریها با تعداد. دقیقه حاصل گردید31 و5 مربع به ترتیب در مدت زمان
.دقیقه اخذ شد01 و5  به ترتیب در مدت زمان،  سانتیمتر1 فاصله

 تشکر و قدردانی.5
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