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Вплив низькочастотних полiв на процес очищення
дрiжджовмiсних стiчних вод
Сучаснi вимоги до скидiв стiчних вод встановлюють жорсткi обмеження на залишковий вмiст реагентiв, якi використовуються для знезараження рiдин, вмiст шкiдливих i небезпечних речовин. У зв’язку з цим
зростає iнтерес до безреагентних методiв обробки рiдких середовищ.
В даний час перспективнi новi екологiчнi методи знезараження стiчних вод за рахунок їх фiзичної обробки i зменшення кiлькостi застосовуваних для дезiнфекцiї хiмiчних реагентiв. До таких методiв вiдноситься ультрафiолетове опромiнення, електророзрядна, кавiтацiйна обробка та iншi способи фiзичного впливу на рiдини.
Огляд iснуючих робiт за дiєю мiлiметрових хвиль на бiологiчнi
об’єкти свiдчить про можливiсть iснування механiзмiв взаємодiї низькочастотних (НЧ) хвиль з клiтинами рослинного або тваринного походження, якi зачiпають фундаментальнi аспекти їх життєдiяльностi i
функцiонування клiтинних мембран.
Ефективнiсть бактерицидної дiї НЧ випромiнювання залежить вiд
довжини хвилi i часу опромiнення [1].
Пiдбираючи параметри низькочастотного випромiнювання, яким
опромiнюють стiчну воду, можна досягти максимального очищення вiд
будь-якого одного компоненту i при цьому знизити концентрацiю iнших
забруднюючих речовин.
Дослiдження було спрямоване на вивчення дiї НЧ випромiнювання
на кiлькiсть мiкроорганiзмiв, пiдбiр оптимального режиму (поєднання
залежностi напруги та експозицiї) обробки води з метою досягнення
найбiльшої ефективностi.
Для дослiдження процесу очищення та знезараження дрiжджовмiсних стiчних вод пiд впливом НЧ електромагнiтного поля (ЕМП) була
обрана частота 100 кГц та напруга 3 В i 5 В. Дiя цього дiапазону експериментально пiдтверджена в роботi [2]. Експозицiя становила 5, 9, 13
та 17 хвилин, що є оптимальним для iнактивацiї мiкроорганiзмiв [3].
Температури води складала T = 20◦ C.
Ефективнiсть впливу НЧ ЕМП на мiкроорганiзми стiчних вод оцiнювались за загальним мiкробним числом (ЗМЧ).
Встановлено закономiрнiсть впливу напруги низькочастотного електромагнiтного поля на ефективнiсть процесу очищення стiчних вод,
яка описується полiномiальною кривою 2-го степеня:
– для напруги 3 В: Y = 0,0233x2 −0,9177x +12,366, R2 = 0,9658;
– для напруги 5 В: Y = −0,0092x2 −0,3533x +11,571, R2 = 0,8833.
Вивчаючи данi дослiджень, виявлена закономiрнiсть: збiльшення на-

пруги i експозицiї НЧ впливу на дрiжджовмiснi стiчнi води призводить
до зменшення показника ЗМЧ.
1. Ковальський В.П., Очеретний В.П., Постолатiй М.О. Перспективнi технологiї, сучаснi реагенти i матерiали для очищення стiчних вод. — Одеса:
ОНАХТ, 2019. — С.54–56.
2. Калiнiченко С.В., Антушева Т.I., Коротких О.О., Бабич Є.М., Кiвва Ф.В.,
Коваленко О.I., Рижкова Т.А., Балак А.К. Бiофiзична характеристика впливу електромагнiтних та ультразвукових хвиль на бiооб’єкти // Annals of
Mechnikov Institute. — 2015. — Vol. 1, No. 3. — P.25.
3. Клап Я.А., Яремкевич О.С., Червецова В.Г., Заярнюк Н.Л., Новiков В.П.
Дослiдження впливу електромагнiтних, постiйних магнiтних та акустичних
полiв на мiкроорганiзми // Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська
полiтехнiка”. Серiя: Хiмiя, технологiя речовин та їх застосування: збiрник
наукових праць. — 2016. — № 841. — С.168–173.

