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У воді поверхневих водойм разом з домішками природного похо-

дження містяться і різного складу хімічні забруднення (пестициди, фе-

ноли, нафтопродукти, солі важких металів та ін.), що обумовлено ски-

дом у водоймища недостатньо очищених виробничих і побутових сті-

чних вод. Окрім наявних органічних забруднень у даних водах, неаби-

який негативний вплив на стан водних ресурсів проявляє присутність і 

мікробіологічних забруднень. Це можуть бути як патогенні мікроорга-

нізми, бактерії, гриби та дрібні водорості. Боротьба з їх масовим розм-

ноженням у системах зливу стічних вод, у технологічних середовищах, 

у системах водопостачання повинна бути направленою на появу нових 

економічно вигідних технологій водоочищення. 

Однією із найбільш вагомих особливостей кавітаційних реакцій є 

те, що вони як правило протікають у водному середовищі, яке насиче-

не тим або іншим газом. Вода є не лише найбільш сприятливим сере-

довищем для утворення кавітації, але і середовищем, яке найкраще 

сприяє утворенню електронного пробою кавітаційної порожнини. Дос-

лідження реакцій, які протікають під дією ультразвуку (УЗ) показують, 

що ефективність хімічних реакцій безпосередньо пов’язана з кавітаці-

єю та її ефектами, які протікають в реакційному середовищі. При цьо-

му визначальними факторами є окисно-відновні процеси, що відбува-

ються під дією вільних радикалів, що утворюються внаслідок розщеп-

лення води.    
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І саме насиченість оброблюваної кавітаційною обробкою рідини га-

зами має винятково важливе значення, незалежно від методу збурення 

кавітації. Зумовлено це вагомістю впливу насичуючих рідину газів як 

на фізичні параметри оброблюваної рідини, зокрема її міцність, 

в’язкість, поверхневий натяг тощо, так і на спроможність певних газів 

до відчутної інтенсифікації хімічних реакцій у кавітаційному полі. 

Специфіка впливу газів на рідини у кавітаційному полі, як міні-

мум, двояка. Перш за все, нові подані в кавітаційну зону порції барбо-

тованого газу компенсують доволі стрімку дегазацію рідини у кавіта-

ційному полі, особливо за умов обмеженого доступу до нього атмос-

ферного повітря. Поряд з тим, не менш важлива роль барботованого 

газу і у пониженні міцності рідини. Адже чим менша міцність рідини, 

чим більше у ній різноманітних включень, у тому числі і газових пу-

хирців, тим сприятливішими є умови для збурення в ній кавітаційного 

поля. 

Вагому роль барботованих у кавітаційне поле газів для формування 

тут вільних радикалів і зумовлену цим інтенсивність хімічних реакцій 

спостерігали, досліджували і описували у багатьох працях [1; 2]. Од-

нак, одностайності в одержаних результатах, а головне, чіткого теоре-

тичного обґрунтування цих явищ, так і не досягнуто. 

Так, у роботі [2] досліджено вплив різних розчинених газів (О2, Ar, 

O2-Ar, повітря) і вакууму на швидкість розкладання чистої води та 

утворення пероксиду водню Н2О2. Найбільший вихід утворення Н2О2 

досягнутий в системі 40% О2 – 60% Ar при частоті 200 кГц та потуж-

ності УЗ генератора – 200Вт. 

У роботі [1] визначено, що при дії на 50 мл води тривалістю 10 хв 

акустичними коливаннями з частотою 400 кГц на інтенсивність  

2,5 Вт/см
2 

в ємності діаметром 32 мм в атмосфері кисню утворюється 

72 мкмоль/дм
3
 пероксиду водню, тоді як в атмосфері аргону –  

54 мкмоль/дм
3
. Згідно [3], серед досліджуваних газів – кисню, повітря, 

аргону та азоту найбільший вихід Н2О2 досягнутий в середовищі кис-

ню в наступному ряді ефективності: О2 > повітря  > Ar > N2.  

Проте, пероксид водню характеризується меншою реакційною зда-

тністю,  порівняно з радикалами НО˙ і НО2˙. Також встановлено [4], 

що інтенсифікація процесу окиснення в УЗ полі відбувається не за ра-

хунок Н2О2, а за рахунок радикалів НО˙ і НО2˙, які утворюються в ре-

зультаті сонолізу води. Константа швидкості утворення Н2О2 на  

3-4 порядки нижча від константи швидкості окиснення. Згідно розра-

хунків Маргуліса [5], константа швидкості звукохімічного розкладання 

(сонолізу) води становить 10
-4

-10
-5

 с
-1

, що є співрозмірною величиною 
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із константою швидкості окиснення домішок [6]. 

До таких новітніх технологій відноситься кавітаційне очищення 

води На етапах кавітаційної обробки у воді утворюються вільні ради-

кали, що суттєво підвищує її хімічну активність і надає можливість 

ефективного застосування кавітації для знешкодження патогенної 

флори, пастеризації тощо. Суттєвою мірою покращити ступінь знеза-

раження та очищення стічних вод спроможне вдале поєднання їх каві-

таційної обробки в присутності певних газів, наявність яких не тільки 

понижує енерговизатрати на збурення та стабільне підтримання каві-

таційних явищ у рідинних середовищах, але що не менш вагомо, за-

безпечує інтенсифікуючу дію кавітації. 

Таким чином, промислове використання кавітаційної обробки як на 

етапах водопідготовки для покращення властивостей технічної та по-

бутової води, так і для очищення та знезараження водних стоків є ак-

туальною проблемою сьогодення. 

Нами було здійснено цілий комплекс мікробіологічних дослі-

джень чистих культур, виділених з різних водних джерел різного по-

ходження з метою виявлення найбільш поширених видів мікрооргані-

змів (МО) в природних та стічних водах (СВ), які й послугували для 

вибору мікробіологічних біооб’єктів експериментальної роботи.  

Ідентифікацію водної мікрофлори у всіх досліджуваних водах здій-

снювали в однаковий період – впродовж червня-липня. 

В основу ідентифікації входило не лише мікроскопування препара-

тів «роздавлена крапля», фіксовані препарати клітин для вивчення їх-

ніх морфологічних критеріїв, включаючи забарвлення за Грамом, а й 

вивчення культуральних та фізіологічних (реакція на кисень) власти-

востей МО, виявлених у досліджуваних водах.  

Визначення загальної кількості МО у воді з метою здійснення бак-

теріологічного її дослідження використовували універсальне поживне 

середовище – м’ясо-пептонний агар (м’ясна вода (1 дм
3
), пептон (10 г), 

агар (15 г)), для дріжджів – сусло-агар (солодове сусло (1 дм
3
) з вміс-

том сухих речовин (6-8%) та агару (2%)). 

Культивування досліджуваних МО проводили глибинним методом. 

МО вирощували в термостаті при постійній температурі (37° С – для 

бактерій та 25-30° С – для дріжджів) тривалістю 48 год – для бактерій 

та 96-120 год – для дріжджів [7].  

Згідно проведених мікробіологічних досліджень, у різних водних 

джерелах спостерігаємо подібність якісного (та кількісного – для відк-

ритих водойм) складу мікрофлори. Що ж до якісного складу виявлених 

МО, можна зазначити: незалежно від походження досліджуваної води 
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в ній виявлено декілька родів, однак домінуюючими представниками є 

Bacillus та Pseudomonas fluorescens.  

Для дослідження впливу природи газу на ефективність кавітаційної 

обробки води нами було штучно створено модельні середовища на ос-

нові природної води із підвищеним вмістом бактерій різних родів 

Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Sarcina lutea та 

дріжджів Saccharomices cerevisiae, які були виявлені при мікробіологі-

чному мікроскопуванні природних та СВ. Дослідження проводилися в 

атмосферах азоту, аргону, гелію, кисню, вуглекислого газу та повітря в 

ультразвуковому полі при атмосферному тиску, температурі 298 К, ча-

стоті УЗ – 22 кГц. Час обробки 30-120 хв. УЗ коливання частотою  

22 кГц від низькочастотного генератора УЗДН – 2Т (потужність 90 Вт) 

передавали за допомогою магнітострикційного випромінювача, зану-

реного в об’єм досліджуваної води з відомим початковим значенням 

мікробного числа (МЧ). Вихідні значення МЧ оброблювальних зразків 

вод знаходились в діапазонах МЧпоч. = 8,4*10
2
 – 5*10

5
 КУО/см

3
, тому 

для кращої наглядності експериментальних даних запропоновано ви-

користання співвідношення МЧ/МЧ0. 

Метою даної роботи було встановлення основних закономірностей 

впливу супутніх кавітаційній обробці газів при знезараженні води і до-

слідження процесу інактивації різних монокультур (бактерій роду: 

Diplococcus, Bacillus, Sarcina, Pseudomonas та дріжджів роду Sacch-

?romyces) в умовах акустичної кавітації та зміну МЧ забрудненої води 

від тривалості дії ультразвуку, різновиду мікроорганізмів, природи ба-

рботованого газу. 

На рис. 1 представлено вплив природи газу на бактерії Diplococcus 

в акустичних умовах Втановлено, що найвищий бактерицидний ефект 

проявляє азот протягом усього процесу УЗ обробки. Аргон і гелій за-

ймають проміжне місце з дуже однотипною дією щодо зменшення МЧ. 

Використання кисню і повітря для знезараження бактерій Diplococcus 

в умовах кавітації виявляє найменшу ефективність з аналогічною од-

нотипністю щодо зменшення МЧ приблизно в одному діапазоні зна-

чень.  

При дослідженні впливу УЗ на процес знезараження Pseudomonas 

fluorescens в атмосферах досліджуваних газів було встановлено, що 

криві зміни залежності МЧ від часу спрямляються в координатах  

(ln МЧ/МЧ0 – τ) і для опису  процесу знезараження води від МО можна 

застосувати кінетичне рівняння першого порядку. Було розраховано 

ефективні константи швидкості знезараження бактерій (kd) та ступені 

знезараження (Dd) в атмосферах досліджуваних газів, що представлено 
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у табл. 1. Даних для ступеня знезараження в атмосфері гелію не наве-

дено, оскільки в початковий момент експерименту до 30 хв спостері-

галося зростання МЧ, а при розрахунку ефективної константи врахо-

вувався лише діапазон зменшення МЧ, тобто після 30 хв. Підтвер-

дженням цьому є найнижче значення коефіцієнта апроксимації (Rd). 

0
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Рис. 1. Звукохімічна залежність МЧ/МЧ0 бактерій Diplococcus  

від часу в атмосфері різних газів 

 

Таблиця 1 

Ефективні константи швидкості звукохімічного знезараження бактерій 

Ps.fluorescens та ступені їх інактивації в атмосфері різних газів 

Умови процесу Rd kd · 10
4
,
 
c

-1
 Dd при τ = 7200 с, % 

Ar 0,995 3,96±0,02 94,4 

СО2 0,871 2,10±0,15 80,0 

О2 0,957 1,63±0,05 60,3 

Не 0,855 0,91±0,20 – 

N2 0,887 1,04±0,03 58,3 

повітря 0,901 1,38±0,1 52,4 
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Рис. 2. Ступінь знезараження бактерій Bacillus cereus (МЧ0=7*104 КУО/см3) 

протягом 120 хв озвучування в присутності різних газів  

(Т=298 К, Р=1⋅105 Па, УЗ–22 кГц ) 

 

Стійкість бактерій роду Bacillus до дії УЗ (рис. 2) при вихідному 

МЧ0 = (8,0*10
2
 – 2*10

4
 ) КУО/см

3
 зменшується вже при 30-ти хвилин-

ному озвучуванні водного середовища з одночасним диспергуванням 

аргону, а УЗ дія протягом двох годин веде до майже повної загибелі 

мікроорганізмів. Ступінь знезараження в результаті двогодинної дії 

аргону та УЗ складає 91,5%. 

Одержані експериментальні дані знезараження водних розчинів від 

бактерій Bacillus cereus свідчать про ефективність одночасного барбо-

тування газів та дії УЗ хвиль на досліджуване водне середовище.  

При дослідженні процесу знезараження води від бактерій Sarcina 

lutea  в акустичних умовах встановлено, що на 30 хв швидше було 

досягнуто найвищого ефекту знезараження 97% при барботуванні 

аргону порівняно із дією решти використовуваних нами газів  

(табл. 2). Ефективна константа швидкості звукохімічного відмирання 

клітин в атмосфері гелію становить 3,5·10
-4

 с
-1

 проти констант швидко-

сті інактивації клітин при дії самого газу і дії УЗ відповідно –  

9,8·10
-5

 с
-1

 та 1,52·10
-4

 с
-1

. Величина ефективної константи знезаражен-

ня бактерій Sarcina luteа в атмосфері гелію є практично на порядок 

нижча, порівняно із значеннями констант при озвучуванні. Тобто по-
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дача самого гелію веде до дуже низького знезаражувального ефекту, а 

барботування решти досліджуваних газів взагалі є недоцільне без ви-

користання акустичної кавітації. На основі проведених експеримента-

льних досліджень виявлено синергізм дії УЗ кавітації в атмосфері ге-

лію, що підтверджено розрахованими значеннями ефективних конс-

тант загибелі МО (табл. 2). 

Таблиця 2 

Звукохімічна залежність ступенів знезараження бактерій Sarcina lutea 

від часу озвучування  в атмосферах різних газів 

Досліджуваний газ Dd, % 

1800 с 7200 с 

О2 69% 82,8% 

СО2 66,7% 83,3% 

Ar 35,9% 97% (5400с) 

Не 81,2% 95,3% 

пов. 10,1% 41,4% 

N2 66,2% 88,2% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1800 3600 5400 7200

час, с

М
Ч

/М
Ч

0

CO2/УЗ
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Рис. 3. Звукохімічна залежність МЧ/МЧ0 модельного середовища з підвище-

ним вмістом  дріжджів Saccharomyces cerevisiae  від часу в атмосферах  різних 

газів 
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Як бачимо з рис. 3 (МЧ0 = 8*10
3
 – 8,8 *10

3
 КУО/см

3
), загальне МЧ 

суттєво зменшується протягом першої години озвучування. Подальша 

дія газів призводила до незначних змін МЧ, що виражалось відносно 

прямолінійними відрізками кривих. В атмосферах інертних газів, на 

відміну від дії кисню та вуглекислого газу, протягом останніх 30-ти 

хвилин експерименту змін щодо зменшення МЧ не відбувалося. Ефек-

тивність знезараження дріжджової суспензії >98% виявили вже через 

годинну тривалість процесу, що узгоджується з результатами роботи 

[8]. 

Найбільший ефект на процес руйнування дріжджів в акустичних 

умовах проявили азот (99,9%) та аргон (99,7%), що підтверджується 

найвищим значенням ефективних констант швидкостей руйнування – 

8,24*10
-4 

- 7,94*10
-4

 с
-1

.  

Лінійний характер прямих відмирання дріжджових клітин в коор-

динатах ln(МЧ/МЧ0)=ƒ(t) підтверджує перебіг процесу для опису якого 

можна застосувати кінетичне рівняння першого порядку, незалежно 

від природи барботованого газу. На рис. 4 представлена дана залеж-

ність зміни МЧ в атмосфері аргону як в УЗ полі, так і без нього. 
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Рис. 4. Напівлогарифмічна анаморфоза залежності ln МЧ/МЧ0 модельного се-

редовища з підвищеним вмістом  дріжджів Sacch. cerevisiae  від часу в атмос-

фері аргону 
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Ефективна константа швидкості руйнування дріжджів при барбо-

туванні самого лише аргону становить 9,7*10
-5

 с
-1

, що на порядок ниж-

че аналогічної константи в умовах кавітації. При барботуванні самих 

газів (гелію, кисню та вуглекислого газу) протягом перших 30-ти хви-

лин спостерігався ріст МЧ. Так, дія самого гелію викликає інтенсивний 

ріст і брунькування молодих клітин, що зумовлює нагромадження чис-

ла мікроорганізмів. Проте молоді клітини при подальшому барботу-

ванні газу легко руйнуються через незначну міцність їх оболонки та 

перенасичення середовища даним газом. Тому ріст числа клітин за ра-

хунок розвитку бруньок не компенсує загибель клітин внаслідок їхньо-

го руйнування. 

Ефективні константи швидкості руйнування дріжджів Sacch. 

cerevisiae в акустичних умовах представлено в табл. 3. 

  Таблиця 3 

Зведені ефективні константи швидкості руйнування дріжджів  

Sacch. cerevisiae в умовах кавітації 

Досліджувані гази Rd kd * 10
4
,
 
c

-1
 

Аргон 0,926 7,94±0,09 

Гелій 0,932 5,73±0,08 

Вуглекислий газ 0,800 5,36±0,03 

Кисень 0,998 4,52±0,01 

Азот 0,987 8,24±0,03 

 
Найбільший ефект на процес руйнування дріжджів в акустичних 

умовах проявили азот (99,9%) та аргон (99,7%), що підтверджується 

найвищим значенням ефективних констант швидкостей руйнування – 

5,5*10
-4 

с
-1

-7,94*10
-4

 с
-1

. Дещо нижчу ефективність спостерігали при 

барботуванні вуглекислого газу та кисню. При барботуванні кисню че-

рез воду в кавітаційних умовах аеробні дріжджі здатні використовува-

ти його для живлення, що і підтверджено найнижчим значенням ефек-

тивної константи швидкості руйнування (4,52*10
-4

  с
-1

). 

В кавітаційних умовах при барботуванні різних газів вдалося дося-

гнути практично повного очищення суспензії від дріжджів за відносно 

коротку тривалість процесу, порівняно з обробленням мікробних су-

спензій. Тут необхідно зазначити, що досліджувані нами одноклітинні 

дріжджеподібні гриби (еукаріоти), на відміну від вище досліджених 

прокаріотів суттєво відрізняються за будовою. Дріжджова клітина з 

повністю оформленим ядром і добре розвинутим вакуолярним апара-

том [9], на відміну від бактеріальної, хоча й характеризується міцні-

шою оболонкою, однак значно більша за розмірами. Останнє може ма-
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ти безпосередню взаємозалежність з ефектом інактивації в УЗ полі, що 

й пропонується розглянути нижче.  

Дещо нижчу ефективність спостерігали при барботуванні вуглеки-

слого газу та кисню. При барботуванні кисню через воду в кавітацій-

них умовах аеробні дріжджі здатні використовувати його для живлен-

ня, що і підтверджено найнижчим значенням ефективної константи 

швидкості руйнування (4,52*10
-4

 с
-1

). 

На основі проведених експериментальних досліджень встановлено 

відносні ряди ефективності впливу природи газів в УЗ полі на бактерії 

Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Sarcina lutea та 

дріжджі Saccharomices cerevisiae щодо зміни МЧ, які наведено у  

табл. 4. 

Таблиця 4 

Відносні ряди ефективності природи газів 

Об’єкти досліджень Відносні ряди ефективності природи 

газів на МЧ 

Diplococcus N2 > Ar > He > O2 > пов. 

Psevdomonas fluorescens Ar > СО2 > O2 > пов. > N2 >  He 

Bacillus cereus Ar > O2 > He > СО2 > N2 > пов. 

Sarcina lutea Ar > He > N2 > СО2 > O2 >пов. 

Saccharomices cerevisiae N2 > Ar > He > СО2 > O2  

 

В результаті проведеної мікробіологічної ідентифікації водних 

об’єктів встановлено, що найбільш типовими представниками у водах 

є: бактерії Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, 

Sarcina lutea та дріжджі Saccharomyces cerevisiae; досліджено вплив 

природи барботованого газу у водне середовище із підвищеним вміс-

том бактерій Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, 

Sarcina lutea  в кавітаційних умовах. Встановлено відносні ряди згуб-

ного впливу природи газів на конкретні МО в акустичному полі і пока-

зано, що спільне застосування азоту та УЗ дозволяє досягнути знеза-

раження води 89,9% від бактерій Diplococcus, а  барботуванням аргону 

в кавітаційних умовах досягається ступеня знезараження 91,53% від 

бактерій Bacillus cereus, 94,4% від бактерій Pseudomonas fluorescens та 

97% від бактерій Sarcina lutea. 

Експериментально встановлено, що звукохімічний процес знезара-

ження води від бактерій Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus 

cereus, Sarcina lutea та руйнування органічних домішок у досліджува-

них зразках води, незалежно від природи барботованого газу, можна 

описати, застосувавши кінетичне рівняння першого порядку.  
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Інертні гази, не володіючи реакційною здатністю, тим не менше, 

виявляють вплив на протікання хімічних та біохімічних процесів. 

Адже при руйнуванні бактеріальної чи дріжджової клітини під дією УЗ 

хвиль відбувається її механічне ушкодження та можуть змінюватися її 

функціональні властивості. При мікробіологічних дослідженнях озву-

чених дріжджових клітин спостерігалося  руйнування клітинної обо-

лонки, чого не спостерігалося у бактерій знищених нагріванням [10].  

У кавітаційних умовах при барботуванні різних газів вдалося дося-

гнути практично повного очищення суспензії від дріжджів за відносно 

коротку тривалість процесу, порівняно з обробленням мікробних су-

спензій. Тут необхідно зазначити, що досліджувані нами одноклітинні 

дріжджеподібні гриби (еукаріоти), на відміну від вищедосліджених 

прокаріотів суттєво відрізняються за будовою. Дріжджова клітина з 

повністю оформленим ядром і добре розвинутим вакуолярним апара-

том [11; 12], на відміну від бактеріальної, хоча й характеризується мі-

цнішою оболонкою, однак значно більша за розмірами. Останнє може 

мати безпосередню взаємозалежність з ефектом інактивації в УЗ полі, 

що  потребує подальших досліджень. 
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