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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ПОЛЯ НА ESCHERICHIA COLI В ВОДІ

Вступ. Питання екології, очищення стічних і промислових вод у наш час набувають 
особливого значення. Забруднення водного і повітряного басейнів набувають загрозливих 
для людства розмірів. У ситуації безперервного збільшення об’єму промислових стоків, 
величезного зростання споживання чистої води актуальним є пошук і розробка нових 
ефективних методів та обладнання для очищення води. Серед процесів кондиціонування 
якості води найбільш значимим, з погляду профілактики епідемічних захворювань, є 
знезаражування. Сучасна технологія очищення води передбачає знезаражування води 
хлором. Це найбільш відомий спосіб знезаражування води як у нашій країні, так і за 
кордоном. Разом з тим хлорування має ряд істотних недоліків. Якщо в воді є залишки хлору, 
то вони вступають у реакцію з іншими органічними речовинами, утворюють канцерогени, 
які провокують утворення ракових пухлин і мутацію генів. Також хлор і його препарати є 
токсичними сполуками, тому робота з ними вимагає строгого дотримання техніки безпеки. У 
літературі є численні повідомлення про реактивацію мікроорганізмів у хлорованій питній 
воді, появу хлоростійких штамів [1].

Актуальність теми. Актуальним є розроблення інноваційних методів, що направлені на 
очистку води. Дане питання можна вирішити шляхом використання ІЕП. Слід зазначити, що 
технологія ІЕП розглядається як один із найбільш багатообіцяючих нетеплових методів для 
пригнічення мікроорганізмів у продуктах та воді зі збереженням кольору, аромату, структури 
і харчової цінності [2]. Електричні поля в діапазоні 5...100кВ/см та з тривалістю фронту від 
мікро до декількох нано секунд подають між двома електродами, тим самим викликають 
мікробну інактивацію при температурах нижче тих, що використовуються при тепловій 
обробці. Механізми дії ІЕП на бактерії є ще недостатньо вивченими, але відомо, що магнітні 
поля можуть впливати на метаболічні та ферментні процеси бактеріальної клітини і в такий 
спосіб впливати бактерицидно [3].

Матеріали і методи досліджень. В якості об’єкта досліджень використовували 
культури Escherichia coli на основі модельних розчинів води.

Escherichia coli — вид грам негативних паличко видних бактерій, які завжди міститься в 
кишечнику людини і тварин. Більшість штамів E. coli є нешкідливими, проте серотип O157: 
H7 може викликати важкі харчові отруєння у людей. Клітини E. coli паличкоподібні, зі 
злегка закругленими кінцями, розміром 0,4-0,8 х 1-3 мкм, обсяг клітини становить близько 
0,6-0,7 мкм3 Оптимальне зростання досягається культурами E. coli при температурі 37°C, 
деякі штами можуть ділитися при температурах до 49°С[4].

Для проведені досліджень використовували експериментальну установку, розроблену в 
НТУ «Харківський Політехнічний Інститут» [5].

З метою вивчення впливу ІЕП на життєздатність культури E. coli готували модельні 
розчини води.

Обробку модельних розчинів з розведенням 106 - 108 здійснювали при напруженості 
1 5 .3 0  кВт/см3 протягом 10.20с.

Для диференціації E.coli використовувалося середовище Ендо, на якій ці бактерії давали 
характерний ріст у вигляді колоній червоного кольору з металевим блиском, які зображені на 
рисунку 1.
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Рисунок. 1 -  Рясний зріст Escherichia coli на воді

Результати досліджень. Після імпульсного електромагнітного оброблення модельних 
розчинів в мікробіологічній лабораторії відбувався кількісний підрахунок виживших 
бактерій шляхом прямого підрахунку колоній на щільному поживному середовищі (ГОСТ 
26670-91).

Аналіз отриманих результатів показав повне знищення патогенної мікрофлори при
6 8 3обробленні сироватки ІЕП з розведенням 10 та 10 КУО/см при напруженості 30 кВт/м

протягом 20с, також істотний вплив ІЕП спричинив на воду з розведенням 106 та 108 
з • з зКУО/см , при обробленні 10с до 210 КУО/см та 60 КУО/см відповідно.

Висновок. Отже доведено можливість здійснення теплового оброблення води за рахунок
нетеплових ефектів, що виникають за імпульсної дії електричних полів. Відкрито
перспективи використання вітчизняних ІЕП-установок при первинному обробленні води.

Перспективність розвитку напряму обумовлена створенням нових методів обробки
харчових продуктів і води за допомогою ІЕП з покращеними характеристиками.
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