مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،02شماره  /0خرداد و تیر 91-77 /9317

مقاله پژوهشی

حذف باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با
استفاده از انعقاد الکتریکی -شناورسازی الکتریکی
شهرام نظری
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 ،عزیز کامران ، 2زهرا جدی ،3خالده ناصری ،3زهرا جوانمردی
*7
سید محسن محسنی ،5معصومه رحمتی نیا ،6سودابه علیزاده متبوع

 ،طیبه صادقی،4

4مرکز تحقیقات آالیندههاي محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛ 2گروه آموزش بهداشت ،دانشکده علوم پزشکی خلخال ،دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران؛ 3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی خلخال ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران؛ 1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران؛ 9گروه مهندسی بهداشت محیط،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛ 6گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران؛ 1گروه مهندسی
بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
تاریخ پذیرش96/3/41 :

تاریخ دریافت99/9/21 :

چکیده:
زمينه و هدف :انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشيميایی برای تصفيه آب است .در سالهای اخير گندزدایی
آب به روش الکتروليز رو به گسترش است .هدف از انجام این تحقيق بررسی حذف باکتری های اشرشياکلی و
استافيلوکوکوس اورئوس به روش انعقاد الکتریکی -شناورسازی الکتریکی با الکترودهای استيل ضدزنگ-
گرافيت نمدی به حالت تکقطبی موازی از آب آشاميدنی می باشد.
روش بررسی :مطالعه حاضر بهصورت تجربی و در سيستم ناپيوسته انجام گردید .نمونه های آب آلوده با
افزودن  015 ،014و  016عدد باکتری اشرشياکلی و استافيلوکوکوس اورئوس در هر ميلیليتر آب آشاميدنی تهيه
گردید .متغيرهای مستقل فرآیند شامل سویه های باکتریایی اشرشياکلی و استافيلوکوکوس اورئوس با غلظت های
مختلف باکتریایی ( 015 ،014و  016عدد در ميلی ليتر) ،زمان واکنش ( 05 ،01 ،5و  01دقيقه) pH ،اوليه ( 8 ،7و
 )9فاصله بين الکترودها ( 0 ،0و  3سانتی متر) و چگالی جریان ( 0/67 ،1/83و  3/3ميلیآمپر بر سانتی متر مربع)
جهت تعيين شرایط بهينه بررسی شد .برای تجزیهوتحليل نتایج از آناليز واریانس  One-way ANOVAاستفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان می دهد که در شرایط بهينه با افزایش  pHاز  7به  9راندمان حذف سویه های باکتریایی
اشرشياکلی بهطور معنیداری از  %011به  %81و استافيلوکوکوس اورئوس از  %011به  %83کاهش پيدا می کند.
در غلظت اوليه  015عدد باکتری در ميلی ليتر شرایط بهينه برای چگالی جریان ،زمان واکنش و فاصله بين
الکترودها به ترتيب در  3/3ميلیآمپر بر سانتی متر مربع 01 ،دقيقه و  0سانتی متر به دست آمد.
نتيجهگيری :بر اساس نتایج ،راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشياکلی و استافيلوکوکوس اورئوس در
شرایط بهينه  %011به دست آمد؛ بنابراین می توان از فرآیند انعقاد الکتریکی-شناورسازی الکتریکی در حذف
باکتری های بيماری زای از آب آشاميدنی استفاده کرد.
واژههای کليدی :انعقاد الکتریکی ،شناورسازی الکتریکی ،اشرشياکلی ،استافيلوکوکوس اورئوس ،گندزدایی.

مقدمه:
امروزه بیشتر کشورهای جهان در تأمین آب

گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  6102تقریباً

آشامیدنی با دشواریهایی مواجه هستند که در

 847میلیون نفر به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی

کشورهای در حال توسعه شدیدتر است .بر اساس

ندارند ( .)0در سرتاسر جهان در میان کودکان زیر

*نویسنده مسئول :اردبیل -دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -گروه بهداشت محیط -کمیته تحقیقات دانشجویی -تلفن،09419939413 :
E-mail: soudabehalizadeh@ymail.com
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شهرام نظری و همکاران

 04سال روزانه بیش از  4011مرگ و میر به علت

به دلیل اینکه فرآیندهای الکتروشیمیایی با

بیماری های ناشی از آب رخ می دهد ( .)6در اثر

مکانیسم های مختلفی سبب حذف میکروارگانیسم ها

بیماری های ناشی از آب ساالنه  3/4میلیون نفر در

می شوند ،واژه های مختلفی برای این فرآیند نظیر

کشورهای درحالتوسعه از بین می روند ()3؛ بنابراین

گندزدایی الکترولیتیکی ،گندزدایی الکتروشیمیایی،

برای پیشگیری از بیماری های واگیردار گندزدایی آب

الکترولیز ،آب فعال شده و اکسیداسیون آندی مطرح

آشامیدنی ضروری است .یک گندزدای مناسب بایستی

گردیده است ( .)8،7در این مطالعه از واژه الکترولیز

ویژگی های از قبیل خاصیت ضد باکتریایی گسترده در

بهجای انعقاد الکتریکی -شناورسازی الکتریکی استفاده

دمای محیط و در زمان کوتاه ،ارزان بودن ،عدم تولید

شده است .ازجمله مزیت های این روش می توان به

محصوالت جانبی گندزدایی مضر برای سالمتی در طی

سهولت کاربرد ،نیاز به تجهیزات ساده ،سازگاری بهتر با

استفاده و بعد از آن ،عدم خورندگی و حاللیت باال در

محیطزیست ،تطبیقپذیری ،ایمن بودن ،انتخاب پذیری،

آب داشته باشد (.)4

اثربخشی هزینه ،تولید لجن کمتر ،تولید آب با

TDS

معمول ترین روش های حذف میکروارگانیسم های

کمتر در مقایسه با فرآیندهای شیمیایی و حذف

بیماری زا ،گندزدایی فیزیکی و شیمیایی آب ،جداسازی

کوچکترین ذرات کلوئیدی اشاره کرد (.)00،01

توسط غشاء ،حرارت ،پرتو فرابنفش ،استفاده از کلر و

همچنین در این روش به دلیل عدم استفاده از مواد

مشتقات آن و ازن زنی است ( .)2،0در بیشتر تصفیه

شیمیایی و مشکل خنثیسازی مواد شیمیایی اضافه شده،

خانه های آب برای گندزدایی معموالً از کلر و

احتمال آلودگی ثانویه وجود ندارد .در مناطقی که

مشتقات آن استفاده می شود .کلرزنی روش قابل

جریان برق در دسترس نیست می توان از یک تابلوی

اطمینان ،جاافتاده و پیشرفته است .ولی تشکیل تری

خورشیدی برای انجام این فرآیند استفاده کرد (.)06

هالومتان ها و سالمتی انسان ها ،مزه و بوی نامطبوع

ازجمله مطالعاتی که در زمینه حذف آلودگی

مهم ترین نگرانی مهندسان و مردم از این ماده

میکروبی با فرآیند الکترولیز صورت گرفته می توان به

است ()8؛ بنابراین بکارگیری یک روش جایگزین

مطالعه  Zhuو همکاران اشاره کرد که با الکترودهای

بدون تولید محصوالت جانبی گندزدایی و کارایی باال

فوالدی و گرافیت نمدی با جریان الکتریکی در محدوده

در حذف میکروب های بیماری زا ،ضروری می باشد.

 1/10تا  1/60آمپر به کارایی حذف  %88/88رسیده
بودند (.)03

در دهه های اخیر تکنیک الکتروشیمیایی بهطور
موفقیتآمیز در کشورهای توسعهیافته جهت حذف

در مطالعه ای که  Ghernaoutو همکاران بر روی

آالینده های مختلف و حفظ کیفیت محیطزیست و

کارایی الکترولیز در حذف سویه باکتری اشرشیاکلی با

ارتقاء سالمت جوامع مورد استفاده قرار گرفته است .این

استفاده از  3نوع الکترود بررسی کرده بودند ،یافتند که

تکنیک جزء فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته محسوب

الکترود استیل ضدزنگ بیشترین کارایی را در تخریب

می شود که تغییرات شیمیایی در اثر واکنشهای انتقال

سلول های اشرشیاکلی در مقایسه با الکترودهای فوالد

الکترون در سطح مشترك الکترود و محلول اتفاق

ضدزنگ و فوالد معمولی دارد (.)04

می افتند .از مکانیسم اصلی حذف میکروارگانیزم ها

 Kraftبه بررسی حذف سویه های مختلف

توسط فرآیند الکتروشیمیایی می توان به انعقاد ،تجزیه،

باکتریایی با روش الکتروشیمیایی پرداخت و نشان داد

کاهش ،جذب ،اکسیداسیون ،تهنشینی و شناورسازی

که روش الکتروشیمیایی یک روش مناسب و جایگزین

اشاره کرد (.)7

در گندزدایی آب خنکسازی بر علیه اشرشیاکلی،
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لژیونالپنوموفیال و استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس

از میان الکترودهای کربنی گرافیت نمدی از سطح

آئروژینوزا می باشد (.)8

ویژه بسیار باالیی برخوردار می باشد .سطح ویژه

نوع الکترود و آرایش آن pH ،محیط راکتور،

بزرگ به دلیل متخلخل بودن و منافذ قابلدسترس زیاد

شدت جریان الکتریکی ،غلظت اولیه آالینده و زمان

می باشد .به عبارتی سطح ویژه بزرگ به دلیل فیبرهای

واکنش از مهمترین عوامل موثر در کارایی فرآیند

نازك سطح بیرونی ( 7-01میکرومتر) و قابلیت نفوذ

الکتروکواگوالسیون است که تغییر هر یک از این

جریان در صفحات بزرگ بینابینی بین فیبرها که

پارامترها باعث ایجاد تغییرات در ماهیت واکنش های

توانایی جریان آزاد از محلول را دارد ،ناشی می شود.

الکتروشیمیایی ،تغییرات هزینههای مربوط به انرژی

همچنین ذخیرهسازی اکسیژن در داخل صفحات

مصرفی و درنهایت تغییر راندمان حذف میگردد (.)00

گرافیت نمدی بسیار باال می باشد و با واکنش توسط

اتفاق افتادن فرآیند گندزدایی بر پایه اکسیژن اجتناب از

الکترون های آزاد که از طرف آند در طی اکسیداسیون

تولید فرآورده های جانبی مضر ،قابلیت اطمینان باالیی

تولید می شود ،می تواند سبب تولید گونه های

در گندزدایی آب آشامیدنی ،آب خنکسازی صنعتی و

رادیکال  ،OHازن ،اکسیژن یونی و دیگر شکل های

آب استخر دارد که ازجمله مزایای گندزدایی آب به

اکسیژن که خاصیت باکتری کشی دارند ،بشود .این

روش الکتروشیمیایی است ( .)02در روش الکتروشیمیایی

خواص همان مزایایی است که این الکترود نسبت به

تولید هیدروژن نسوزید (واکنش  )0و ازن در حضور

سایر الکترودها برخوردار می باشد (.)07

مولکول اکسیژن و جریان الکتریکی اتفاق می افتد.

روش انعقاد الکتریکی به ایجاد عوامل ناپایدار

همچنین زمانی که یون کلر در محلول وجود داشته باشد

کننده جهت خنثیسازی آالینده ها و شناورسازی

سبب تولید کلر آزاد و دی اکسید کلر می شود.

الکتریکی به تولید حبابهای گاز جهت شناورسازی مواد

()1

-

H 2O 2

سبک و حذف آنها از سیستم توسط انجام کفاب گیری

O2 + 2H+ + 2e

اشاره دارد ( .)61،08روشی که برای حذف سویه های

محصول اصلی در آند اکسیژن و کلر است

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در

(واکنش  )6که با اسیدی شدن آب در نزدیکی آند همراه

این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است ،روش انعقاد و

است .محصول اصلی در کاتد هیدروژن است (واکنش )3

شناورسازی الکتریکی با الکترود استیل ضدزنگ و

که با قلیایی شدن آب در نزدیکی کاتد و تولید رسوبات

گرافیت نمدی میباشد که در آن از ترکیب دو روش

کربنات کلسیم و هیدروکسید منیزیم همراه است (.)02

انعقاد و شناورسازی الکتریکی استفاده شده است.

بهعبارتیدیگر در فرآیند الکتروشیمیایی عمل اکسیداسیون

با توجه به وجود مشکالت آلودگی آب با

و احیا به ترتیب در الکترودهای آند و کاتد همراه با تولید

میکروارگانیسم ها ،محدودیت های متعدد روشهای

اکسیدان های هیدروژن پراکسید در کاتد ،کلر آزاد و

متداول در گندزدایی آب و مزایای متعدد فرآیند

دیاکسید کلر در حضور یون کلرید و ازن در حضور

الکترولیز بهعنوان فرآیند قابل استفاده در نقطه مصرف،

اکسیژن در آند انجام می شود (.)8
()6
()3

آند
کاتد

-

1/2Cl2 + e

OH- + 1/2H2

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فرآیند الکترولیز در

Cl-

تصفیه آب آشامیدنی آلوده به سویه های باکتریایی گرم

H2O + e-

منفی اشرشیاکلی (شاخص های آلودگی میکروبی آب

الکترودهای کربنی شامل گرافیت نمدی،

آشامیدنی) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس با

الیاف کربنی ،الکترود کربنی و کربن شبکه ای

الکترودهای استیل ضدزنگ و گرافیت نمدی با آرایش

می توانند سبب تولید پراکسید هیدروژن بشوند (.)08

تکقطبی موازی انجام شد.
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روش بررسی:
مطالعه حاضر بهصورت تجربی با استفاده از یک

استفاده گردید .از یک محلول آبی استریل با مشخصات

راکتور الکتروشیمیایی ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی

جدول شماره  0استفاده شد .به محلول غلظت های

انجام گردید .برای تنظیم هدایت الکتریکی از سدیم

مختلفی از اشرشیاکلی  ATCC 25922و استافیلوکوکوس

کلرید و برای تنظیم  pHاز سود و اسیدکلریک  0نرمال

اورئوس  ATCC 25923اضافه شد.

جدول شماره  :1مشخصات فيزیکی و شيميایی آب شبکه توزیع شهری اردبيل
پارامتر

غلظت

واحد

سختی کل

mg/L CaCO3

211/99

سختی کلسيم

mg/L CaCO3

434/119

قليائيت کل

mg/L CaCO3

229/9

سدیم

mg/L

413/33

پتاسيم

mg/L

49/01

نيترات

mg/L

6/04

نيتریت

mg/L

0/22

سولفات

mg/L

61/02

کلراید

mg/L

96/23

فلوراید

mg/L

0/30

کدورت

NTU

0/16

ms/cm

0/19

TDS

mg/L

916/19

pH

-------

1/93

دما

°C

81°C

هدایت الکتریکی

سوش باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

حالت خطی یکنواخت کشت داده شد .سپس محیط ها

اورئوس در محیط کشت نوترینت براث در شرایط

به حالت وارونه در گرمخانه با دمای  38درجه

هوازی و به مدت  64ساعت در دمای  38درجه

سلسیوس به مدت  64ساعت در شرایط هوازی

سلسیوس گرمخانه گذاری شدند .سپس با لوپ استریل

گرمخانه گذاری شدند (.)60

از محیط کشت نوترینت براث مقداری برداشته و

در این پژوهش ،استاندارد مک فارلند بهعنوان

بر روی محیط های کشت اختصاصی (برای

مرجعی برای مطابقت دادن کدورت ناشی از سوسپانسیون

اشرشیاکلی از محیط کشت جامد مک کانکی و برای

باکتری استفاده شد ( .)66از آنجایی که تعداد باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس از محیط کشت جامد

تلقیح شده یکی از مهمترین متغیرهایی است که بر نتیجه

مانیتول سالت استفاده گردید) هر سویه باکتری به

این پژوهش اثر میگذارد ،تراکم سوسپانسیون میکروبی
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تلقیحی باید استاندارد باشد .جذب نوری کدورت ایجاد

موازی ( )Monopolarبه منبع جریان برق مستقیم

شده توسط محلول نیم مک فارلند (شامل اسیدسولفوریک

( )DC Powerمتصل شد .فاصله الکترودها از کف 6

و کلرورباریوم) در طول موج  201نانومتر بهوسیله

سانتی متر و فاصله بین الکترودها  0-3سانتی متر معین

اسپکتروفتومتر (مدل  )Hachاندازهگیری گردید که

گردید .الکترود استیل ضدزنگ به قطب مثبت منبع

دارای میزان جذب نوری  1/18-1/0بود .کلنی های

تغذیه و الکترود گرافیت نمدی به قطب منفی منبع تغذیه

باکتری تا حدی به آب اضافه گردید تا کدورت

متصل گردید .منبع برق جریان مستقیم از نوع

ایجادشده توسط باکتری ها معادل با کدورت

( )Dazheng DC Power supply PS-302Dبود که

اندازهگیری شده در لوله استاندارد  1/0مک فارلند باشد.

قابلیت تولید جریان الکتریسیته تا  31ولت را داشت.

با توجه به اینکه غلظت باکتریایی نیم مک فارلند برابر

جهت برقراری اختالط درون راکتور حین انجام فرآیند

 0/0×017 CFU/mlمیباشد ،برای به دست آوردن سایر

از یک همزن آهنربایی ( )Magnetاستفاده شد،

رقت های باکتریایی ( 010 ،014 CFU/mlو  )012از

بهطوریکه جهت تأمین اختالط الزم کل راکتور روی

رقیقسازی استفاده گردید.

یک همزن مغناطیسی با سرعت  611 rpmقرار گرفت.

راکتور با مشخصات زیر جهت انجام آزمایشها

در همه آزمایشها سرعت همزن مغناطیسی ثابت در نظر

مورد استفاده قرار گرفت؛ محفظه ای از جنس پلکسی

گرفته شد .شماتیک کلی راکتور الکتروشیمیایی و

گالس به ابعاد  081×010×030میلیمتر ،دو الکترود

جزئیات آرایش تکقطبی و نحوه قرارگیری بارهای

استیل ضدزنگ و گرافیت نمدی که هرکدام دارای ابعاد

الکتریکی بر روی الکترودها در تصویر شماره  0نشان

 011×41×6میلیمتر بهصورت متناوب به حالت تکقطبی

داده شده است.

تصویر شماره  :1راکتور الکتروشيميایی و اتصال تکقطبی موازی الکترودها به منبع تغذیه
قبل از انجام هر آزمایش برای حذف ناخالصی

این مطالعه تأثیر  0متغیر مستقل چگالی جریان ،زمان

از الکترودها ،سطح الکترودها با کاغذ سمباده ساییده

واکنش ،فاصله بین الکترودها pH ،اولیه و غلظت اولیه

شدند و سپس در محلول  HCLفرو برده شدند و پس از

باکتری ها بهمنظور تعیین کارایی فرآیند الکترولیز در

آن با آب مقطر به مدت یک دقیقه آبکشی شدند .در

حذف باکتری های گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت
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استافیلوکوکوس اورئوس از آب آشامیدنی بررسی

استاندارد آب و فاضالب انجام گردید ( .)08الزم به ذکر

گردید .در هر مرحله از آزمایش حجم  0/0لیتر از آب

است که انتخاب این محدوده  pHمطابق با مقادیر

دارای غلظت باکتریایی  010 CFU/mlبا  pHمختلف

گزارش شده برای آب های آشامیدنی ،سطحی و

( 3سطح  7 ،8و  )8وارد راکتور شده و فرآیند الکترولیز

زیرزمینی میباشد ،همچنین این محدوده سازگار با

با جریان برق مستقیم در چگالی جریان های معین

شرایط تصفیه خانه آب می باشد که در آن مقدار

( 0/28 ،1/73و  3/3میلی آمپر بر سانتی متر مربع) و

آب مورد تصفیه معموالً نزدیک به  8است.

pH

pH

فاصله های معین ( 6 ،0و  3سانتی متر) بین الکترودها

برای به دست آوردن میزان الکترود مصرفی

انجام گرفت .پس از سپری شدن زمان الزم در  4سطح

جهت تصفیه هر لیتر آب آشامیدنی در ابتدا و انتهای

 00 ،01 ،0و  61دقیقه از درون راکتور نمونهبرداری

فرآیند وزن الکترودها با استفاده از یک ترازوی دقیق

جهت تعیین راندمان حذف باکتری ها انجام شد .در هر

(دقت  1/11110گرم ،مدل  )GRاندازه گرفته شد و

مرحله یک پارامتر بهرهبرداری بهینه تعیین و در انتها

تغییرات وزن الکترودها بهعنوان میزان الکترود مصرفی

با توجه به چگالی جریان ،فاصله بین الکترودها ،زمان

گزارش گردید .جهت محاسبه مقدار انرژی مصرفی در

واکنش و  pHبهینه ،کارایی فرآیند برای غلظتهای

طی فرآیند الکترولیز از معادله  6استفاده گردید (:)63

اولیه  010 ،014 CFU/mlو  012مشخص شد.

()6

کلیه آزمایش ها در دمای آزمایشگاه ( 61درجه
سلسیوس) انجام شد ،pH .ولتاژ و درجه حرارت در طی

در این رابطه :E :مقدار انرژی مصرفی (کیلو

آزمایشات اندازهگیری شد .برای اندازهگیری ،pH

وات ساعت بر مترمکعب) :I ،چگالی جریان (میلی آمپر

هدایت الکتریکی و دمای محلول به ترتیب از  pHمتر

بر سانتی متر مربع) :U ،ولتاژ موجود در راکتور

(ولت)،

(مدل  ،)Hackهدایت سنج الکتریکی (مدل  )Hackو

 :Vحجم آب داخل راکتور (متر مکعب) :T ،زمان انجام

دماسنج جیوهای استفاده گردید .در حدود  0میلیلیتر

فرآیند (ساعت).

نمونه از محلول الکترولیز شده برداشت و به لولههای در

برای سنجش آماری دادهها از

SPSS software,

پیچدار استریل انتقال داده شد .بعد از  31دقیقه زمان

) version 14 (SPSS, Inc. Chicago, IL, USAو از

تهنشینی ،از محلول رویی برداشت و رقیق سازی های

Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA,
) USAبرای رسم نمودارها استفاده گردید .جهت

الزم انجام و سپس حجم  011میکرولیتر از محلول

بررسی رابطه معنی داری میان غلظت اولیه سویه های

رقیقسازی شده برداشت کرده و بر روی محیط کشت

باکتریایی و غلظت باقیمانده و تعیین درستی راندمان

اختصاصی آگار هر سویه باکتری کشت داده شد.

فرآیند در حذف سویه های باکتریایی از آنالیز واریانس

راندمان حذف باکتری ها از رابطه  0محاسبه شد.

 One-way ANOVAاستفاده شد.

که  ،E%درصد حذف باکتری ها Cin ،تعداد

یافتهها:

کلنی های ورودی و  Coutتعداد کلنی های خروجی پس

همانطور که نمودار شماره  0نشان می دهد،

از فرآیند الکترولیز است .کلیه آزمایشات برای سویه های

درجه حرارت محلول با افزایش زمان واکنش و هدایت

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

الکتریکی افزایش می یابد .بیشترین درجه حرارت محلول

بهصورت جداگانه انجام گردید .تمامی آزمایشات

در هدایت الکتریکی  06میلی زیمنس بر سانتی متر و

بر اساس دستورالعملهای موجود در کتاب آزمایشهای

زمان تماس  61دقیقه ،برابر  01درجه سلسیوس به دست
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آمد که تغییرات درجه حرارت آن از ابتدا تا انتهای زمان

بر سانتی متر به دست آمد و تغییرات درجه حرارت آن

واکنش  67درجه سلسیوس می باشد .کمترین درجه

از ابتدا تا انتهای زمان واکنش برابر  3درجه سلسیوس

حرارت محلول برای هدایت الکتریکی  1/70میلی زیمنس

می باشد.

نمودار شماره  :1تغيير درجه حرارت با افزایش زمان تماس و هدایت الکتریکی در طی فرآیند الکتروليز
ولتاژ  30ولت.

همانطور که جدول شماره  6نشان می دهد ،فاصله

 6سانتی متر در نظر گرفته شد .در فاصله  6سانتی متری میان

بین الکترودها تأثیر زیادی بر روی فرآیند الکترولیز ندارد.

الکترودها و میزان رسانایی الکتریکی  1/70میلی زیمنس

درواقع کاهش باکتری ها تقریباً ثابت و بیشتر از  %87بود.

بر سانتی متر کاهش سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و

به همین خاطر در همه آزمایشات فاصله بین الکترودها

استافیلوکوکوس اورئوس به  %011رسید (جدول شماره .)6

جدول شماره  :2تأثير فاصله الکترودها بر روی راندمان فرآیند الکتروليز در حذف سویه های باکتریایی
فاصله بين الکترودها
کاهش باکتری اشرشياکلی (درصد)
کاهش باکتری استافيلوکوکوس اورئوس (درصد)

 4سانتی متر

 2سانتی متر

 3سانتی متر

99

400

93/3

99/6

400

93/1

 ،pH=1هدایت الکتریکی  ،0/39 ms/cmغلظت اولیه باکتریایی  ،409 CFU/mlچگالی جریان  3/3میلی آمپر بر سانتی متر مربع،
زمان واکنش  20دقیقه و زمان تهنشینی  30دقیقه.

جدول شماره  3نتایج تأثیر  pHبر روی راندمان

می کند .همزمان با انجام مراحل بهینهسازی ،تغییرات

حذف باکتری ها را نشان می دهد .زمانی که  pHاولیه از

 pHنمونه آب داخل راکتور در ابتدا و انتهای زمان

 8به  8افزایش می یابد ،راندمان حذف سویه های

واکنش اندازهگیری شدند .جدول شماره  3نتایج حاصل

باکتریایی اشرشیاکلی بهطور معنیداری از  %011به %71

از تغییرات  pHرا در ابتدا و انتهای زمان واکنش نشان

و استافیلوکوکوس اورئوس از  %011به  %73کاهش پیدا

می دهد .تغییرات آن بهطور متوسط  1/8بوده است.
69

کاربرد فرآیند انعقاد الکتریکی -شناورسازی الکتریکی در حذف باکتری ها از محیط آبی

شهرام نظری و همکاران

تأثیر تغییرات چگالی جریان بر راندمان حذف

جدول شماره  :3تأثير  pHاوليه بر روی راندمان

سویه های اشرشیاکلی واستافیلوکوکوس اورئوس در نمودار

فرآیند الکتروليز
9

شماره  6نشان داده شده است .نتایج حاصل در نمودار
شماره  6نشان میدهد که با افزایش چگالی جریان راندمان

 pHاوليه

1

 pHنهایی

1/9

40 3/3

کاهش اشرشياکلی (درصد)

400

91

30

حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

کاهش استافيلوکوکوس اورئوس (درصد)

400

91

33

اورئوس افزایش پیدا می کند .به طوری که با افزایش چگالی

3

جریان از  1/73به  3/3میلی آمپر بر سانتی متر مربع و زمان

چگالی جریان  3/3میلی آمپر بر سانتی متر مربع ،هدایت
الکتریکی  ،0/39 ms/cmزمان واکنش  20دقیقه ،فاصله بین
الکترودها  2سانتی متر ،غلظت اولیه باکتریایی  409 CFU/mlو
زمان ته نشینی  30دقیقه.

تماس  61دقیقه و در شرایط بهینه راندمان حذف سویه های
باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب از
 %76و  %72به  %011رسید.

نمودار شماره  :2تأثير چگالی جریان بر روی راندمان فرآیند الکتروليز
 ،pH=1زمان واکنش 20دقیقه ،فاصله بین الکترودها  2سانتی متر ،غلظت باکتریایی  409 CFU/mlو زمان تهنشینی  30دقیقه.

نمودار شماره  3نتایج حاصل از حذف

دوسویه باکتری افزایش پیدا کرد .با افزایش زمان

سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

واکنش از  0به  61دقیقه راندمان حذف سویه های

اورئوس را در زمانهای  00 ،01 ،0و  61دقیقه را نشان

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب

میدهد .با افزایش زمان واکنش راندمان حذف هر

از  %00و  %02به  %011رسید.
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نمودار شماره  :3تأثير زمان تماس بر روی راندمان فرآیند الکتروليز
 3/3 ،pH=1میلی آمپر بر سانتی متر مربع ،فاصله بین الکترودها  2سانتی متر ،غلظت باکتریایی  409 CFU/mlو زمان تهنشینی
 30دقیقه.

درنهایت پس از بهینهسازی هر یک از پارامترها،

زمان واکنش  61دقیقه به دست آمد .مطابق با شرایط

بهترین حالت ازنظر راندمان فرآیند ،بهره برداری و

بهینه مشخصشده ،تأثیر غلظت های اولیه باکتریایی

اقتصادی در شرایط  ،pH=8شدت جریان  3/3میلیآمپر

بهصورت سری های جداگانه بررسی شد که نتایج آن

بر سانتی متر مربع ،فاصله بین الکترودها  6سانتی متر و

در جدول شماره  4ارائه شده است.

جدول شماره  :4نتایج راندمان حذف (بر حسب درصد) سویه های باکتریایی در غلظت های اوليه مختلف
سویه های باکتریایی

تکرار نمونه برداری

غلظت های اوليه سویه های باکتریایی اشرشياکلی و استافيلوکوکوس اورئوس ()CFU/ml
1

اشرشياکلی

استافيلوکوکوس اورئوس

9

40

40

6

40

تکرار اول

400

400

11

تکرار دوم

99/1

400

11

تکرار سوم

99/3

400

16

ميانگين

99/61

400

19/61

انحراف معيار

0/236

0

4/216

تکرار اول

400

400

19

تکرار دوم

400

400

11

تکرار سوم

99/6

400

13

ميانگين

99/31

400

13

انحراف معيار

0/21

0

0/346

 ،pH=1زمان واکنش  20دقیقه و چگالی جریان  3/3میلی آمپر بر سانتی متر مربع ،فاصله بین الکترودها  2سانتی متر و زمان
تهنشینی  30دقیقه.
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نتایج آنالیز واریانس  One-way ANOVAبین

جدول شماره  0آمده است .آنالیز آماری صورت گرفته

فاکتور غلظت اولیه سویه های باکتریایی اشرشیاکلی،

حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین غلظت های

استافیلوکوکوس اورئوس و غلظت باقیمانده آنها در

اولیه باکتریایی و راندمان فرآیند وجود دارد (.)P>1/10

جدول شماره  :5آناليز واریانس  One-way ANOVAبين فاکتور غلظت اوليه سویه های باکتریایی اشرشياکلی و
استافيلوکوکوس اورئوس و غلظت باقيمانده آنها
سویه های باکتریایی
اشرشياکلی

استافيلوکوکوس اورئوس

Source

DF

Adj MS

Adj SS

Initial concentration

2

4/43106E+44

99203004444

Error

6

166669433

11113439

Total

3

4/43313E+44

Initial concentration

2

96191433639

13391066311

Error

6

200004061

33333944

Total

3

96991431196

F

P

0/000 164/43

0/000 4194/90

* :مقدار  P>0/04معنیدار است.

فرآیند ،میزان الکترود مصرفی جهت تصفیه هر لیتر آب

با اندازه گیری تغییرات وزن الکترودهای آند

آشامیدنی در شرایط بهینه محاسبه شد (جدول شماره .)2

(استیل ضدزنگ) و کاتد (گرافیت نمدی) در ابتدا و انتهای

جدول شماره  :6ميزان تغييرات وزن الکترودهای مورد استفاده در فرآیند
نوع الکترود

وزن در ابتدای فرآیند

وزن در پایان فرآیند

الکترود مصرفی *

استيل ضدزنگ

39/269

39/2399

0/041

39/24

39/4319

0/049

9/31

9/3391

0/00023

1/99

1/9193

0/00049

گرافيت نمدی

واحد تمامی اعداد گرم می باشد؛ * :حجم مورد تصفیه در راکتور  4/9لیتر بود ،به همین دلیل از ضریب  0/661جهت تبدیل
حجم مفید راکتور ( 4/9لیتر) به لیتر استفاده شد.

جدول شماره  8میزان انرژی مصرفی را در

و  61دقیقه) و  )8،8( pHنشان می دهد .غلظت اولیه

شرایط مختلف چگالی جریان ( 0/28 ،1/73و 3/3

سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوس اورئوس
0

 01 CFU/mlمیباشد .همانطور که در جدول شماره 8

میلیآمپر بر سانتی متر مربع) ،زمان واکنش (00 ،01 ،0
63
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مشخص شده است ،هرچند میزان انرژی در شرایط

جریان  3/3میلیآمپر بر سانتی متر مربع و زمان واکنش

مختلف بهرهبرداری متفاوت است ،ولی با توجه به

 61دقیقه ازنظر میزان انرژی مصرف شرایط مناسب

مقدار راندمان حذف سوش های باکتریایی ،چگالی

برای بهرهبرداری است.

جدول شماره  :7ميزان انرژی مصرفی به تفکيک شدت جریان ،زمان واکنش و  pHهای مختلف
چگالی جریان (ميلی آمپر بر سانتی متر مربع)

زمان واکنش (دقيقه)

0/33

4/61

3/3

انرژی مصرفی (کيلو وات ساعت بر متر مکعب)
pH=1

pH=3

pH=9

9

0/012

0/0193

0/0101

40

0/0360

0/0926

0/0331

49

0/4299

0/4391

0/4296

20

0/463

0/4342

0/4623

9

0/4232

0/4393

0/4393

40

0/2931

0/2309

0/2346

49

0/3336

0/1249

0/1231

20

0/9423

0/9913

0/9992

9

0/1933

0/1612

0/9021

40

0/9406

0/9313

4/0031

49

4/3611

4/1016

4/9414

20

4/3412

4/3109

2/0423

غلظت اولیه سویه هاي باکتریایی  ،409 CFU/mlفاصله بین الکترودها  2سانتی متر و زمان تهنشینی  30دقیقه.

بحث:
شدت جریان تعیینکننده مقدار منعقدکننده و

الکتریکی افزایش می یابد .در یک ولتاژ ثابت (،)∆V

همچنین میزان تولید هیدروژن ،پراکسید هیدروژن ،ازن

جریان ( ،)Iالکترولیز به مقاومت ( ،)Rمحلول بین

و سایر گونه های مولکولی و یونی می باشد (.)8

الکترودها وابسته ست ) .(I=∆V/R=∆VGافزایش

همچنین جریان عبوری از طریق محلول سبب تغییر

هدایت الکتریکی ( )Gمحلول سبب افزایش جریان

درجه حرارت محلول می شود ( .)64تأثیر درجه حرارت

الکتریکی میشود و درنتیجه درجه حرارت محلول

بر روی غیرفعال سازی میکروبی از طریق میدان

بهواسطه افزایش ژول ( )RI2افزایش پیدا می کند

مغناطیسی گزارش شده است ( .)60بهمنظور کنترل

(نمودار شماره .)0

درجه حرارت در طی تصفیه با فرآیند الکترولیز یک

با توجه به اینکه اکثر باکتری های پاتوژن در

مطالعه اولیه در مورد انتخاب پارامتر هدایت الکتریکی

درجه حرارت  00-40درجه سلسیوس قابلیت زیستن

انجام شد .فرآیند الکترولیز بهصورت ناپیوسته با یک

دارند ،بنابراین درجه حرارت محلول با انتخاب

کنترل ولتاژ ( 31ولت) انجام گرفت.

محلول هایی با هدایت الکتریکی پایین تر ،در درجه

همانطور که نمودار شماره  0نشان می دهد،

حرارت کمتر از  41درجه سلسیوس کنترل گردید .البته

درجه حرارت محلول با افزایش زمان و هدایت

با توجه به اینکه هدایت الکتریکی یک پارامتر کلیدی
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)(4

الکترولیز است؛ بنابراین هدایت الکتریکی باید بهقدر
کافی بیشتر باشد تا جریان الکتریکی بتواند از طریق

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

در محلول این یونها واکنش داده و منجر به

محلول عبور کند.

تشکیل گونههای مختلف مونومریک و پلی مریک و

همانطور که نمودار شماره  0نشان می دهد

نهایتاً بر طبق کمپلکس سنتیک های تهنشینی به

کمترین تغییرات درجه حرارت محلول (از  61به  63درجه

 Fe(OH)3تبدیل می شود (معادله .)0

سلسیوس) برای هدایت الکتریکی  1/70میلی زیمنس بر

()0

سانتی متر به دست آمد .در فاصله  6سانتی متری میان

Fe3+ + 3OH- → Fe (OH)3

 Fe (OH)3تولید شده دارای مناطق سطح بزرگی

الکترودها و میزان رسانایی الکتریکی  1/70میلی زیمنس

برای جذب ترکیبات آلی یا به دام انداختن ذرات

بر سانتی متر در شرایط بهینه کاهش سویه های باکتریایی

کلوئیدی دارا می باشد ( .)67،68در این مطالعه علت

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به  %011رسید

راندمان باال در حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و

(جدول شماره  .)6به همین خاطر در همه آزمایشات

استافیلوکوکوس اورئوس را می توان به رادیکال های

میزان رسانایی الکتریکی  1/70میلی زیمنس بر سانتی متر

( OHاکسیدکننده قوی) تولید شده در کاتد و Fe (OH)3

در نظر گرفته شد؛ بنابراین کاهش مشاهده شده در تعداد

تولید شده در آند نسبت داد .با توجه به اینکه مراکز

باکتری ها را فقط به میدان الکتریکی بهکار رفته در

حیاتی سلول های باکتریایی توسط غشاء که از الیه های

فرآیند تصفیه می توان نسبت داد.

فسفولیپید با قسمت آبگریز و آبدوست تشکیل شدهاند،

 Ricordelو همکاران در مطالعه ای که بر روی

حفاظت می شود .اجزاء پروتئینی در اطراف غشاء اجازه

مکانیسم و راندمان کاهش باکتری های اشرشیاکلی از

تعویض یون با محیط اطراف سلولی را می دهد.

طریق فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای

تخریب غشای فسفولیپیدی نیازمند یک

آلومینیم در محیط آبی انجام داده بودند ،یافتند که

اکسیدانت با توانایی عبور از غشاء و رسیدن به مرکز

درجه حرارت محلول با افزایش هدایت الکتریکی

حیاتی را دارد ( .)68همچنین  Fe (OH)3تولیدشده حالت

محلول افزایش پیدا می کند؛ بنابراین برای کنترل درجه

رسوبی داشته و باکتری ها می توانند در محل های فعال

حرارت از محلولهایی با هدایت الکتریکی کمتر (1/2

روی این لخته ها جذب شوند و با تهنشینی و یا

میلی زیمنس بر سانتی متر) استفاده کردند .همچنین این

شناورسازی از سیستم حذف شوند ( .)31در درجه بعد

مطالعه نشان داد که کاهش باکتری های اشرشیاکلی

کاهش باکتری ها را می توان بهواسطه جذب بر روی

فقط بهواسطه میدان الکتریکی به کار بسته شده

الکترودها نیز نسبت داد.

می باشد (.)62

 Dreesو همکاران نشان دادند که مولکول های

فرآیند الکترولیز بر روی پارامترهای شیمیایی

لیپوپلی ساکارید غشای خارجی باکتری گرم منفی

محلول الکترولیز شده تأثیر دارد .در طی تصفیه،

اشرشیاکلی به دلیل داشتن بار منفی ،بر روی الکترود

ترکیبات آلی می تواند از طریق احیاء یا از طریق جذب

روی بهعنوان قطب مثبت (آند) جذب شود (.)30

بر روی لجن تولید شده حذف شود .یون های  Fe3+و

فاصله بین الکترودهای آند و کاتد  6 ،0و 3

 OH-به ترتیب از واکنش های آندی و کاتدی به وجود

سانتی متر معین گردید که مطابق با آن ولتاژ میدان

میآیند که به ترتیب در معادله سه و چهار نشان داده

مغناطیسی به ترتیب  00 ،31و  01ولت بر سانتی متر قرار

شده است.

داده شد .همانطور که جدول شماره  6نشان می دهد
()3

-

Fe → Fe3+ + 3e

فاصله بین الکترودها تأثیر زیادی بر روی فرآیند الکترولیز
10
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ندارد .با افزایش فاصله بین الکترودها راندمان حذف

نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نشان

تقریباً ثابت بوده و تغییرات آن شامل چند دهم درصد

می دهد که تأثیر این پارامتر به نوع آالینده و نوع

میباشد .به همین خاطر در اکثرآزمایشات فاصله بین

فرآیند مورد استفاده بستگی دارد ( .)62جدول

الکترودها  6سانتی متر در نظر گرفته شد.

شماره  3نتایج تأثیر  pHبر روی کاهش باکتری ها را

مکانیسم اصلی حذف باکتری ها توسط فرآیند

نشان می دهد .بهترین  pHها در حذف سویه های

الکترولیز بهطور کامل شناخته نشده است .سلول های

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس،

بیولوژیکی وقتی در معرض یک میدان مغناطیسی قرار

حالت های خنثی و مقداری قلیایی می باشد .هر چه به

می گیرند ،می توانند پاسخ های فیزیولوژیک عمیقی از

سمت شرایط قلیایی می رویم ،راندمان حذف کاهش

خود نشان دهند .اغلب این پاسخ ها بر روی تغییر پتانسیل

می یابد .زمانی که  pHاولیه از  8به  8افزایش می

عبوری از غشاء استوار هستند که از طریق کاربرد یک

یابد ،راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی

میدان مغناطیسی خارجی حاصل می شود.

به طور معنی داری از  %011به  %71و استافیلوکوکوس

اگر قدرت میدان مغناطیسی بیش از یک مقدار

اورئوس از  %011به  %73کاهش پیدا می کند .دلیل

آستانه باشد (بین  1/6-0ولت) می تواند سبب تشکیل

این می تواند به خاطر حاللیت آهن در  pHهای

منافذ در غشاء شود که این پدیده ایجاد منافذ بهوسیله

مختلف باشد.

الکتریسیته ( )Electroporationنامیده می شود .کمترین

در  pHهای  8و  7/0شکل غالب یون های

مقدار پتانسیل عبوری از غشاء که به قطب های سلول

آهن Fe (OH)3 ،می باشد که حالت رسوبی داشته و

می رسد و با قطر سلول متناسب است .در ضمن سلول های

باکتری ها می توانند در محل های فعال روی این

بزرگتر حساسیت بیشتری نسبت به سلول های کوچکتر

لخته ها جذب شوند و با تهنشینی و یا شناورسازی از

دارند و بیشترین آسیب در قطب های سلول ها ایجاد

سیستم حذف شوند ()31؛ بنابراین کاهش باکتری ها

می شود .پتانسیل بحرانی همچنین به ساختار غشاء و

به دلیل به دام افتادن ذرات در لخته های تشکیلشده

درجه حرارت بستگی دارد .با افزایش درجه حرارت یا

می باشد و حل شدن دوباره لخته ها سبب آزادسازی

تنش غشاء پتانسیل بحرانی یا مقدار آستانه کاهش پیدا

تعدادی از باکتری ها در محلول می شود .عالوه بر این

می کند (.)36

افزایش واکنش های شیمیایی در  pHمعادل  8به

 pHمحیط نقش مهمی در سرعت و راندمان

حداکثر افزایش انتقال الکترون بین باکتری و الکترود و

فرآیندهای شیمیایی نظیر الکترولیز دارد .در فرآیند

کاهش فولینگ الکترود منجر می شود ( .)8به دلیل

الکترولیز مقدار  pHمحلول طی واکنش تغییر پیدا

اینکه در تصفیه آب  pHمطلوب  8می باشد و طبق نتایج

می کند .این مقدار تغییر به قلیائیت آب ،جنس الکترود

بهدستآمده راندمان در  pH=8بیشتر از سایر  pHهای

و  pHاولیه آب بستگی دارد .به علت اینکه تشکیل لخته

دیگر می باشد .در این مطالعه  pH=8بهعنوان بهترین

بهشدت به  pHوابسته است .به همین دلیل جهت کنترل

شرایط ازلحاظ بازدهی حذف و بهره برداری فرآیند

راندمان فرآیند باید مقدار  pHمحیط بهطور مداوم

تصفیه انتخاب شد.

کنترل و تنظیم شود .معموالً در طی فرآیند الکترولیز pH

در فرآیند الکترولیز با اعمال جریان الکتریکی

افزایش پیدا می کند که از دالیل آن می توان به تولید

بر روی الکترودها واکنش شروع می شود .تغییرات

هیدروژن در کاتد و همچنین آزادسازی دیاکسید

شدت جریان بر میزان تولید منعقد کننده و راندمان

کربن محلول از طریق اختالط ایجادشده از حباب های

فرآیند تأثیر دارد و ازنظر بهینه سازی مصرف انرژی و

هیدروژن اشاره کرد.

درنهایت از جنبه اقتصاد فرآیند باید مورد بررسی قرار
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گیرد .درصورتیکه بهینه سازی پارامتر شدت جریان

جداسازی می شود ( .)34لذا درشدت جریان کم ،مقدار

بهدرستی انجام بگیرد ،عالوه بر راندمان فرآیند ،بر

یونهای آهن جداشده از الکترودها کمتر بوده و به

اقتصاد فرآیند و کاهش هزینه های مستقیم (انرژی برق)

همان نسبت راندمان فرآیند در حذف باکتری ها کمتر

و غیرمستقیم (مقدار الکترود مصرفی) تأثیرگذار است.

است .نتایج این مطالعه در خصوص تغییرات چگالی

تأثیر تغییرات چگالی جریان بر راندمان حذف سویه های

جریان و تأثیر آن بر راندمان حذف باکتری ها با نتایج

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در

گزارش شده در سایر مطالعات مشابه همسو و سازگار

نمودار شماره  6نشان داده شده است.

است (.)36،04

چگالی جریان الکتریکی به عنوان یکی از

همانطور که نمودار شماره  6نشان می دهد با

فاکتورهای موثر بر راندمان حذف در گام های بعدی

تغییر چگالی جریان از  0/28تا  3/3میلیآمپر بر سانتی

از بهینه سازی شرایط مورد بررسی قرار گرفت .این

متر مربع راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی

فاکتور بر سرعت انجام واکنش های الکترولیز از

و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب از  %87و  %88/3به

طریق تأثیر بر میزان یون های فلزی که از سطح

 %011رسیده است .طبق موسسه استاندارد و تحقیقات

الکترود کنده می شوند ،تأثیرگذار است ( .) 33جهت

صنعتی ایران باید کلیه آب های آشامیدنی ازنظر باکتری

بهینه سازی چگالی جریان ،فاصله بهینه شده بین

شاخص اشرشیاکلی یا کلیفرم های گرماپا در هر 011

الکترودها ( 6سانتی متر) pH ،بهینه شده ( )pH=8و

میلی لیتر از آب آشامیدنی منفی باشد ()30؛ بنابراین

زمان واکنش  61دقیقه در طی فرآیند لحاظ شدند و

چگالی جریان بهینه جهت حذف سویه های باکتریایی

چگالی جریان در  3سطح مختلف  0/28 ،1/73و 3/3

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از آب آشامیدنی

میلی آمپر بر سانتی متر مربع اعمال شد.

 3/3میلیآمپر بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شد.

نتایج حاصل در نمودار شماره  6نشان میدهد

نمودار شماره  3نتایج حاصل از حذف سویه های

که کمترین راندمان حذف در کمترین مقدار چگالی

باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس را در

جریان برای سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و

زمانهای  00 ،01 ،0و  61دقیقه را نشان می دهد .زمان

استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب  %76و  %23بود .با

واکنش بهعنوان یک پارامتر تأثیرگذار در تمام واحدهای

افزایش چگالی جریان به  0/28میلیآمپر بر سانتی متر

فرآیندی و عملیاتی در تصفیهخانه مورد مطالعه بوده

مربع راندمان حذف اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

است ( .)33در گام های بعدی از بهینهسازی شرایط،

اورئوس به ترتیب  %02و  %03/3افزایش پیدا کرد که

تغییرات این پارامتر و اثرگذاری آن بر راندمان فرآیند

در مقایسه با حالت قبلی تفاوت چشمگیری داشت.

بررسی شده است .از  ،pHفاصله بین الکترودها و

علت افزایش راندمان فرآین د ،تجزیه بیشتر الکترودهای

چگالی جریان بهینهشده در گام های قبلی یعنی ،pH=8

استیل ضدزنگ و تولید هیدروکسیدهای فلزی بیشتر

فاصله بین الکترودها  6سانتی متر و چگالی جریان 3/3

می باشد که ناشی از مقدار شدت جریان عبوری از

میلیآمپر بر سانتی متر مربع جهت انجام بهینهسازی زمان

نمونه آبی است.

واکنش در  4زمان واکنش  00 ،01 ،0و  61دقیقه

هیدروکسید آهن از طریق انحالل یون های فلزی

استفاده شده است .مطابق با آنچه انتظار میرفت ،افزایش

از الکترود واکنش دهنده آند (استیل ضدزنگ) تشکیل

زمان واکنش باعث افزایش راندمان فرآیند شده،

می شود که ابتدا باعث ناپایدارسازی میکروارگانیزم ها

بهگونهای که در دقیقه پنجم از فرآیند ،راندمان حذف

می گردد و سپس با تجمع فازهای ناپایدار باعث تشکیل

سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

لخته و حذف میکروارگانیسم ها از طریق تهنشینی/

اورئوس به ترتیب برابر  %00و  %02به دست آمد.
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با افزایش زمان واکنش به  00دقیقه راندمان

هیدروکسیدی تولید میگردد که این ترکیب تنها مقدار

حذف  %87و  %88/0به ترتیب برای سویه های باکتریایی

معینی از میکروارگانیسم را حذف مینماید .لذا قادر به

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمد .با

حذف مقادیر بیش از حد از میکروارگانیسم مورد نظر

افزایش زمان واکنش از  00به  61دقیقه راندمان حذف

نیست؛ بنابراین افزایش غلظت اولیه میکروارگانیسم

سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

باعث کاهش راندمان فرآیند میگردد .نتیجه

اورئوس به  %011رسید .بر طبق قانون فارادی ،زمان

بهدستآمده همسو با نتایج سایر مطالعات مشابه می باشد

واکنش ،اثر مستقیم در حل شدن فلز آند دارد؛ بنابراین

که در آنها نیز با افزایش غلظت اولیه باکتریایی راندمان

طبق این قانون با افزایش زمان واکنش یون های  Fe3+از

حذف آن توسط فرآیند الکترولیز کاهش داشته است و

سطح الکترود استیل ضدزنگ جدا می شود و درنتیجه

برای افزایش راندمان حذف ،شدت جریان الکتریکی و

غلظت  Fe3+و فالك های هیدروکسید آهن افزایش

زمان واکنش باید افزایش داده شود (.)38،62
طبق نتایج راندمان فرآیند در حذف باکتری ها در

می یابد و راندمان فرآیند الکترولیز را تحت تأثیر قرار

4

می دهد ( .)32افزایش زمان واکنش باعث افزایش

0

غلظت های اولیه  01و  01 CFU/mlمطلوب می باشد.
2

راندمان فرآیند الکترولیز می شود ،ولی از طرفی باعث

راندمان فرآیند در غلظت های و  01 CFU/mlچندان

افزایش هزینه های برق مصرفی و الکترود مصرفی

قانعکننده نبوده است و نیاز به بررسیهای بیشتر میباشد.

می گردد .زمان واکنش  61دقیقه بهعنوان بهترین شرایط

البته مطالعات مختلف نشان داده است ،در تصفیه خانه های

ازنظر راندمان حذف انتخاب شد.

آب ،آب ورودی به واحد گندزدا دارای کلیفرم های

غلظت های اولیه سویه های باکتریایی اشرشیاکلی

مدفوعی کمتر از  011 CFU/mlمی باشد ()38،37؛ بنابراین

و استافیلوکوکوس اورئوس بهعنوان یکی از فاکتورهای

استفاده از فرآیند الکترولیز بهعنوان واحد گندزدا در حذف

تأثیرگذار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج جدول شماره 4

باکتری های بیماریزا می تواند بکار رود.

حاکی از آن است که با افزایش غلظت اولیه باکتریایی از

جهت بررسی رابطه معنی داری میان غلظت اولیه

مقدار  014به مقدار  ،010 CFU/mlراندمان حذف %1/63

سویه های باکتریایی و غلظت باقیمانده و تعیین درستی

کاهش پیدا کرده است؛ اما با افزایش غلظت اولیه از

راندمان فرآیند در حذف سویه های باکتریایی از آنالیز

مقدار  010به مقدار  012 CFU/mlراندمان حذف به

واریانس  One-way ANOVAاستفاده شد که نتایج آن

شدت کاهش یافت و برای سویه های باکتریایی

در جدول شماره  0آمده است .آزمون آماری صورت

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب به

گرفته بر روی دادههای جدول شماره  0حاکی از آن

مقادیر  %80/28و  %87رسید .مهمترین دلیل این

است که غلظت باقیمانده سویه های باکتریایی از غلظت

تأثیرگذاری در راندمان فرآیند افزایش مقدار باکتری های

اولیه آن تبعیت می کند و این بیانگر آن است که رابطه

موجود در راکتور در مقابل مقدار انعقاد کننده می باشد.

معنی داری بین غلظت اولیه باکتریایی و راندمان فرآیند

چراکه غلظت های مختلف باکتریایی در شرایط یکسان

وجود دارد .طبق نتایج جدول شماره  0این رابطه با

محیطی وارد راکتور میشوند و از سوی دیگر میزان

ضریب اطمینان  %88معنی دار و یک رابطه قوی می باشد.

انرژی و بهتبع آن مقدار ماده منعقد کننده تولیدشده

در خصوص مقدار الکترود مصرفی ،همانطور

ثابت است؛ بنابراین با افزایش غلظت اولیه باکتریایی

که انتظار می رفت الکترود آند یا قربانی شونده (استیل

راندمان حذف کاهش پیدا میکند.

ضدزنگ) دارای کاهش وزنی بیشتری نسبت به الکترود

در فرآیند الکترولیز و طبق شرایط تعریف شده

کاتد (گرافیت نمدی) است .بهگونهای که میانگین

برای فاکتورهای تأثیرگذار مقادیر مشخصی ترکیبات

الکترود مصرفی به ازای تصفیه هر لیتر آب برای استیل
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ضدزنگ و گرافیت نمدی به ترتیب  1/102و 1/11160

بهطور قابل مالحظهای افزایش یافت .از طرفی افزایش

گرم بوده است .نتایج جدول شماره  2حاکی از آن است

غلظت اولیه سویه های باکتریایی باعث کاهش راندمان

که الکترود کاتد تغییر وزنی در طول فرآیند نداشته و

فرآیند شده است.

می توان مقدار مصرف آن را صفر لحاظ کرد؛ بنابراین

فاصله بین الکترودها تأثیر چندانی بر روی

هزینه اصلی الکترود مصرفی مربوط به استیل ضدزنگ

راندمان فرآیند در حذف سویه های باکتریایی ندارد.

می باشد که بایستی در طراحی دستگاههای تصفیه آب

در طی فرآیند الکترولیز با افزایش زمان واکنش درجه

مورد بررسی قرار گیرد.

حرارت محلول افزایش پیدا کرد که با انتخاب هدایت

نتایج حاصل از بررسی میزان انرژی مصرفی در

الکتریکی مناسب درجه حرارت محلول کنترل گردید.

فرآیند الکترولیز نشان می دهد که با افزایش شدت

با توجه به اینکه راندمان حذف سویه های باکتریایی

جریان و همچنین با افزایش زمان واکنش مقدار انرژی

مورد مطالعه در شرایط بهینه  %011به دست آمد؛

مصرفی افزایش می یابد که این یافته همسو با سایر

بنابراین می توان از فرآیند الکترولیز در حذف

مطالعات در این زمینه می باشد ( .)40،41طبق شرایط

باکتری های بیماری زای از آب آشامیدنی استفاده

بهینهشده برای فرآیند مورد مطالعه میزان انرژی برق

کرد .درنهایت ،روش گزارش شده می تواند در حذف

مصرفی برابر با  0/7086کیلو وات ساعت بر متر مکعب

سویه های باکتریایی از محیط های آبی روشی مطمئن،

می باشد .اگرچه راندمان فرآیند با افزایش زمان واکنش

موثر ،سریع و اقتصادی باشد که با بهره گیری از آن

و چگالی جریان افزایش خواهد داشت؛ اما در حالت

مشکالت مربوط به وجود پاتوژن ها در آب آشامیدنی

بهینه به هزینه های اقتصادی ناشی از مصرف الکترود و

تا حد زیادی رفع خواهد شد.

مصرف انرژی باید توجه نمود.
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فرآیند الکترولیز با الکترودهای استیل ضدزنگ و گرافیت

باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از

نمدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان

محیط آبی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در

می دهد که با افزایش  pHراندمان فرآیند در حذف
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سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

اورئوس بهطور قابل مالحظهای کاهش پیدا کرد .همچنین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

با افزایش چگالی جریان و زمان واکنش راندمان فرآیند

اردبیل اجرا گردیده است.
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Background and aims: Electrocoagulation is an electrochemical method for the treatment of
water and waste water. Water disinfection by electrochemical methods has been increasingly
carried out recently. The aim of this applied research is to investigate the removal of E. coli and
S. aureus bacteria from drinking water by using Electrocoagulation (EC) - Electroﬂotation (EF)
with Stainless Steel - Graphite felt electrodes parallel with the monopole mode.
Methods: An experimental study was conducted in a batch system. In this study, the
contaminated water samples were prepared by adding104, 105 and 106 CFU/ml E. coli and S.
aureus. Independent variables including: different concentrations of E.coli and S. aureus bacteria
(104, 105 and 106 CFU/ml), reaction time (5, 10, 15 and 20 min), initial pH (7, 8 and 9), electrode
gap
(1,
2
and
3 cm), current density (0.83, 1.67 and 3.3 mA/cm2) to determine the optimum conditions were
investigated. One-way ANOVA was used to analyze the results.
Results: The results show that in the optimum conditions with increasing the pH from 7 to 9
removal efficiency of bacterial strains of E.coli and S. aureus were decreased significantly from
100% to 80% and 100% to 83%, respectively. In initial concentration of 105 CFU/ml, optimum
conditions were obtained for current density, reaction time and electrodes gap; 3.3 mA/cm2,
20 min and 2 cm, respectively.
Conclusion: According to the results, E.coli and S. aureus removal efficiency in optimum
conditions was obtained, 100%. Thus, the EC/EF process can be used for removal of pathogenic
bacteria from drinking water.
Keywords: Electrocoagulation, electroﬂotation, E. coli, S. aureus, disinfection.
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