
V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

148 

DZIAŁANIE ULTRADŹWIĘKU NA MIKROORGANIZMY W ŚRODOWISKU 
WODNYM  

I.Z. Koval, D.O. Lokhanova  

Politechnika Lwowska 

irynazk@gmail.com 

Ogólnym trendem praktyki światowej ostatnich dziesięcioleci jest narastający 
intensywny wpływ składnika technogenicznego na stopień zanieczyszczenia ścieków i 
nierozerwalnie związana z nim jakość wód naturalnych. To właśnie ten wpływ skłania 
do konieczności opracowania nowych energooszczędnych i zasobooszczędnych 
technologii uzdatniania wody, które zapewniają nie tylko skuteczne, ale i ekonomicznie 
uzasadnione skuteczne usuwanie złożonych zanieczyszczeń z naturalnych źródeł 
zaopatrzenia wody. 

Takie najnowsze technologie uzdatniania wody obejmują kawitacyjne metody 
uzdatniania cieczy. Tak więc wielu autorów, badając wpływ ultradźwięków (US) na 
wodę, wskazują na jej wysoką skuteczność w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń 
chemicznych [1-5] i niektórych obiektów biologicznych: mikroorganizmów (MO) 

saprofitycznych i chorobotwórczych, wirusów, pierwotniaków [6-9] itd. Jednocześnie 
naukowcy zauważają, że ultradźwięki to skuteczna, pozbawiona odczynników, 
wysokośrodowiskowa metoda oczyszczania wody ze składników organicznych i 
mikrobiologicznych. Natomiast w [9] zauważono, że całkowite zniszczenie flory 
chorobotwórczej uzyskuje się poprzez zastosowanie obróbki ultradźwiękowej dopiero 
po długotrwałym sondowaniu lub poprzez zwiększenie mocy generatorów 
ultradźwiękowych. 

Celem pracy jest zbadanie procesu uzdatniania różnych wód przy krótkotrwałym 
działaniu kawitacji akustycznej oraz ustalenie celowości równoczesnego barbotażu 
różnych gazów w medium reakcyjnym i kawitacji. 

 

MATERIAŁ I WYNIKI BADAŃ  

Przeprowadziliśmy zestaw badań mikrobiologicznych naturalnej wody z jeziora w 
obwodzie lwowskim. W wodzie tej znaleziono bakterie różnych rodzajów Diplococcus, 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Sarcina lutea. Bakterie Bacillus cereus były 
obecne w przeważającej liczbie, więc bakterie te posłużyły do stworzenia środowiska 
modelowego. Podstawą identyfikacji była nie tylko mikroskopia preparatów 
―zmiażdżona kropla‖, preparaty utrwalonych komórek w celu zbadania ich kryteriów 
morfologicznych, w tym barwienia metodą Grama, ale także badanie właściwości 
kulturowych i fizjologicznych (reakcja tlenowa) MO występującego w badanej wodzie. 

Oznaczanie całkowitej ilości MO w wodzie na potrzeby badań bakteriologicznych z 

zastosowaniem uniwersalnej pożywki - agar mięsno-peptonowy. MO hodowano w 

termostacie w stałej temperaturze (37 C) przez 48 godzin.  

W celu zbadania wpływu rodzaju gazu na skuteczność kawitacyjnego uzdatniania 
wody przeprowadzono eksperymenty w atmosferach argonu, helu, tlenu, dwutlenku 

węgla w polu ultradźwiękowym przy ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze 298K, 
częstotliwości ultradźwiękowej - 22kHz. Czas przetwarzania 1-120 minut Drgania 

ultradźwiękowe o częstotliwości 22 kHz z generatora niskiej częstotliwości UZDN - 2T 

(moc 90 W) transmitowano za pomocą emitera magnetostrykcyjnego zanurzonego w 
objętości badanej wody o znanej początkowej wartości liczby mikroorganizmów (LM). 

Początkowe wartości LM próbek uzdatniania wody mieściły się w zakresach LМ0 = 820 

– 2090 CFU/сm3
.  

mailto:irynazk@gmail.com


V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

149 

Dalsze badania mają na celu zbadanie równoczesnego działania gazu i 
ultradźwięków na bakterie z rodzaju Bacillus cereus z rodziny Bacillaceae z niewielkim 

zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody (LM0 = 8 * 10
2
 CFU/cm

3
). Podczas 

krótkotrwałego działania pola akustycznego w atmosferach argonu, tlenu, helu i 
dwutlenku węgla (tgas/US = 60 ÷ 180s) zaobserwowano gwałtowny wzrost LM (etap I). 

Obecność jednoczesnego działania dwutlenku węgla i ultradźwięków spowodowała 

wzrost Pucharu Świata o rząd wielkości (2.4 * 103
 CFU/cm

3
) w pierwszych trzech 

minutach eksperymentu. Dalsze połączone działania gaz/ultradźwięki we wszystkich 
przypadkach przyczyniły się do gwałtownej redukcji LM w całym procesie działania. 

W celu zbadania tego zjawiska wykonano mikroskopię próbek wody przed i po 
zgodnym działaniu gazu/ultradźwięku. W kontrolnych próbkach wody wykryto znaczną 
liczbę agregatów MO, natomiast po t = 180s w układzie dominowały głównie MO 
izolowane. W związku z tym można argumentować, że akumulacja MO na etapie I 
procesu jest spowodowana procesami dezagregacji. Oczywiście wzrost wartości LM 
jest wprost proporcjonalny do liczby MO w agregatach wykrytych w oryginalnych 

próbkach wody i prawdopodobnie na proces dezagregacji ma wpływ charakter 

pęcherzyków gazu. Wzrost LM w obecności dwutlenku węgla o 1600 CFU/cm3
, w 

przeciwieństwie do wzrostu w obecności argonu tylko o 100 CFU/cm3, może mieć 
wpływ na końcową wartość LM. 

Tak więc przy przetwarzaniu w polu ultradźwiękowym wody, w której znajdują się 
agregaty mikrobiologiczne, dominującym procesem jest dezagregacja w obecności 
gazów bąbelkowych, co z kolei ma decydujący wpływ na ogólną skuteczność procesu 
dezynfekcji wody. Dlatego w celu zbadania procesu dezagregacji wskazane było 
przeprowadzenie tego procesu bez działania gazów, tylko w warunkach akustycznych.  

Do badania procesu dezagregacji wybrano prawdziwą naturalną wodę z jeziora, 
wyselekcjonowaną w obwodzie lwowskim. Próbki wody pobrano w okresie letnim 
(czerwiec i lipiec), co wynika z największego ocieplenia i najniższego poziomu wody, 
kiedy wahania LM są maksymalne. 

Ilość MO wahała się od 820 ÷ 2090 CFU/cm3, co jest uzależnione od wielu 
czynników fizykochemicznych: reżimu temperaturowego zbiornika, który wpływa na 
rozwój MO, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH wody oraz potencjału redox, 
jak temperatura otoczenia, opady, reżim hydrodynamiczny zbiornika itp. 

Badanie łącznego działania gazu/ultradźwięku na przykładzie bakterii Bacillus 

cereus przy LM = 800 CFU/cm
3
 oraz wpływu kawitacji akustycznej na naturalną wodę 

z jeziora o wysokiej zawartości bakterii Bacillus cereus przy LM01 = 820 CFU/cm
3
 i 

LM02 = 2090 CFU/cm
3
 na wzrost LM w pierwszym etapie procesu kawitacji 

akustycznej. Różnica dotyczyła jedynie czasu sondowania, w którym zaobserwowano 
maksymalne wartości LM.  

Gwałtowny wzrost LM zaobserwowano podczas krótkotrwałego działania pola 
akustycznego na bakterię Bacillus cereus w atmosferze dwutlenku węgla w ciągu 
pierwszych 60 ÷ 180 sekund eksperymentu. Przy połączonym działaniu ultradźwięków i 
argonu lub helu, chociaż w początkowym momencie eksperymentu zaobserwowano 
wzrost LM, ale ze znacznie niższymi maksimami niż przy połączonym działaniu 
dwutlenku węgla i ultradźwięków. Wyjątkiem było działanie tlenu, gdzie w ogóle nie 
zaobserwowano wzrostu LM. 

Podczas sondowania wody w jeziorze, LM osiąga swoją maksymalną wartość po   
1800s eksperymentu w przypadku nieobecności gazów. Badania mikroskopowe tej 

wody wykazały nagromadzenie agregatów MO różnych rodzajów, a liczba 
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pojedynczych MO była nieznaczna. Energia kawitacji akustycznej na tym etapie została 
zużyta głównie na rozbijanie skupisk tych agregatów na pojedyncze MO, a ich 
zniszczenie następuje wolniej niż dezagregacja. Podobny wzór zaobserwowano pod 
działaniem kawitacji akustycznej na skupiskach wykrytych agregatów bakterii Bacillus 

cereus w atmosferach argonu, tlenu, helu i dwutlenku węgla. Skrócenie czasu rozbijania 
nagromadzeń tych jednostek w środowisku wodnym wynika najprawdopodobniej z 
nasycenia gazu, ponieważ w przypadku ich nieobecności w roztworach wodnych 
znajduje się tylko tlen rozpuszczony.  

Roztwory wodne są nie tylko sprzyjającym środowiskiem do powstawania 
kawitacji, ale także medium zapewniającym możliwość elektronicznego przebicia 
wnęki kawitacyjnej. Jest to kompleks złożonych zjawisk, polegających na tworzeniu 
cząsteczek z nadmiarem energii i przekazywaniu tej energii innym cząsteczkom lub 
atomom w wyniku wzajemnych zderzeń lub promieniowania. Z chemicznego punktu 
widzenia proces wzbudzania cząsteczek wody, szybkość ich dysocjacji jest w dużej 
mierze regulowana obecnością we wnęce kawitacyjnej niektórych gazów znajdujących 
się w stanie wzbudzonym. Gazy aktywne chemicznie rozpuszczone w roztworze, który 
ma być dźwięczny, wpływają na reakcje chemiczne na dwa sposoby. Po pierwsze, 
atomy tlenu i wodoru biorą udział w przemianie rodników, a po drugie, chemicznie 
aktywne gazy podczas penetracji wnęki kawitacyjnej biorą udział w przenoszeniu 
elektronowej energii wzbudzenia na cząsteczki wody, a także ewentualnie w procesach 
ładowania. 

Wykazano, że dopływ gazu w ciągu pierwszych trzech minut procesu przyspiesza 
10-krotnie rozbijanie klastrów jednostek w środowisku wodnym w warunkach 

akustycznych w porównaniu z procesem przy braku dopływu gazu, gdzie podobny 
proces zachodzi po 30 minutach. 

 

WNIOSEK 

Ustalono, że proces oczyszczania wody składa się z dwóch procesów: akumulacji 
liczby MO spowodowanej zniszczeniem agregatów mikrobiologicznych oraz 

zmniejszenia LM spowodowanego zniszczeniem iłości MO. Takie etapy przejawiają się 
zarówno w obróbce akustycznej wody mikrobiologicznej powstałej na bazie wody 
destylowanej, jak i naturalnej. Wykazano eksperymentalnie, że zastosowanie gazów 

bąbelkowych przyspiesza proces dezagregacji prawie 10-krotnie. Zaproponowana 

metoda uzdatniania różnych wód krótkotrwałym napromieniowaniem pozwoliła na 
wykrycie procesu dezagregacji MO z późniejszym ich zniszczeniem w środowisku 
wodnym oraz na osiągnięcie wysokiego stopnia dezynfekcji wody. Ta praca naukowa 

proponuje zastosowanie gazów o różnym charakterze w medium reakcyjnym do 
dezynfekcji wody pod wpływem kawitacji. Udowodniono, że doprowadzenie gazu w 
ciągu pierwszych trzech minut procesu przyspiesza destrukcję jednostek w środowisku 
wodnym w warunkach akustycznych, co wiąże się z powstawaniem dodatkowych 
rdzeni kawitacyjnych, w porównaniu z procesem przy braku dopływu gazu. 
Stwierdzono, że w początkowym momencie reakcji energia kawitacji została zużyta na 

rozszczepianie skupisk agregatów bakteryjnych na pojedyncze jednostki, a niszczenie 

następuje wolniej niż dezagregacja.  
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