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 هاترین یافتهمهم

 ضعف و قوت متفاوتي در رابطه با گندزدايي آب دارند. نقاطكننده داراي هر يك از مواد ضدعفوني  

 باشد.يکي از مشکالت عمده روش ضدعفوني با كلر، ايجاد مواد ثانويه مي 

  گردد. آب مي هايباعث كنترل رشد و تکثیر جلبك امواج اولتراسونیك 

 مقدمه )شرح مساله(

ها، با هدف اصلي حذف باكتري گندزدايي. عمل ترين فرآيند تصفیه آب، گندزدايي استمهمترين و معمول

شود. معیارهايي همچون قدرت گندزدايي، سهولت تولید، دسترسي، كاربرد و نیز عدم ها انجام ميها و انگلويروس

زني يکي از متداولترين كلردر اين رابطه، گیرد. مورد توجه قرار ميدر انتخاب يك ماده گندزدايي كیفیت آب تغییر 

هالومتان ويژه تركیبات تريعلت احتمال تولید محصوالت جانبي بههاي اخیر بههاي گندزدايي است. اما در سالروش

با احتیاط بیشتري مورد استفاده قرار هاي میکروبي نظیر كريپتوسپوريديوم و همچنین مقاومت برخي از گونه

هاي جايگزين كلرزني عنوان روشاي فرابنفش بههاي گندزدايي نظیر ازن و پرتوه. انواع مختلفي از روشگیردمي

دهنده در آب گرديده و اين امواج فراصوت موجب ايجاد امواج شوکهاي اخیر استفاده از اند. در سالمطرح شده

گردد. از نقاط قوت اين روش گندزدايي هاي میکروبي ميسازي گونهفعالاثرات منجر به تخريب فیزيکي و غیر

خصوص در هايجاد محصوالت جانبي در آب، عدم تغییر رنگ، بو و كیفیت آب، كارايي باالي آن بتوان به عدم مي

 مناطق كوچك اشاره كرد. 

 اهميت موضوع

هاي هاي مختلف از جمله تکثیر آبزيان، شناخت انواع روشضدعفوني نمودن آب در فعالیتبا توجه به اهمیت 

  رخوردار است. از اهمیت زيادي بكردن آب ضدعفوني پیشرفته 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

عنوان يکیي دلیل سادگي سیستم و عدم تولید محصوالت جانبي بههاي اخیر استفاده از فرآيند فراصوت بهدر سال

 هاي مناسب گندزدايي آب مطرح است.از روش

 

 هااثر امواج فراصوت بر میکروارگانیسم

 

 هامواج فراصوت بر رشد و بقا میکروارگانیزماثر ا


