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محیطــی  الکتریکــی  نظــر  از  پالســما، 
شــبه خنثی  می باشد که سرشــار از   یون و 
الکترون اســت. به عبارت دیگر می توان 
گفــت کــه واژه پالســما بــه گاز   یونیزه 
شده ای اطالق می شــود که همه   یا بخش 
قابل توجهی از اتم هــای آن  ، یک   یا چند 
الکترون از دست داده و به  یون های مثبت 
تبدیل شده باشند. برای تشکیل پالسما، با 
اعمال ولتاژ و میدان مغناطیسی، گازها را   
یونیزه می کنند که منجر بــه تولید میدان 
پالســمای الکترواســتاتیکی می شود. در 
هنگام تخلیه الکتریکی در میان شــکاف 
الکترود هــا و   یــا در مکان هایی که میدان 
الکتریکی متمرکز شــده  اســت، نیز گاز 
هادی گشــته و  هاله پالســما را تشــکیل 

می دهد.

چالش  هامعرفـی
بــا توجه به اهمیت بحــث باکتری زدایی و استریلیزاســیون آب در دنیای امروز و 
از طرفی شــیوع عفونت ها و مقاوم شــدن باکتری ها به درمان های متداول،   یافتن 
روشــی نوین، کارآمد و ســریع تر از روش های معمول گذشته برای تصفیه کامل 
آب بســیار مورد توجه اســت. در اغلب موارد، شیوع بیماری ها، ناشی از مصرف 
آب به دلیل فقدان و   یا نامناســب بــودن فرآیندهای میکروب زدایی و تصفیه آب 

آشامیدنی  می باشد.
هرچند آب خود به عنوان پاک کننده  آلودگی به کار  می رود، رفع آلودگی از آب 
بسیار مشکل  اســت. روش های گوناگونی برای کاهش آلودگی عوامل میکروبی 
آب وجــود دارد. از این جمله می توان به افزودن مواد شــیمیایی، فیلتراســیون و 
استفاده از پرتو فرابنفش که هرکدام معایب زیادی را به همراه دارند، اشاره کرد. 
کلرزنی امــروزه به عنوان متداول ترین روش میکروب زدایی آب آشــامیدنی در 
دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد. اما اســتفاده از کلر به عنوان   یک ماده شــیمیایی 
علیرغــم اینکه مفید واقع می شــود، دارای معایب و مضراتی نیز هســت. به همین 
دلیل متخصصان ضمن توصیه روش های جایگزین کلرزنی، تاکید دارند که کلر 
باقیمانده در آب شهری، در نقطه مصرف و درست قبل از نوشیدن، از آب حذف 

شود.
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تخلیه الکتریکی و ایجاد پالسما در آب
در تخلیه الکتریکی در داخل آب به منظور استریلیزاسیون، عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلفی شرکت دارند. )شکل1(

 رادیکال های ˙OH: وقتی مولکول های آب تحت فرآیند تخلیه الکتریکی قرار می گیرند، رادیکال های .OH   و .H  در فرآیند های تجزیه 
و   یونیزاســیون به وجود می آیند. رادیکال های .OH   یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در فرآیند باکتری زدایی است، زیرا با قدرت باالی 

نفوذ به داخل غشاء باکتری می تواند با باکتری وارد واکنش شده و آن را از بین ببرد.
 پرتوفرا بنفش:  پالســمای ایجاد شــده درون آب می تواند، منجربه تولید پرتو فرابنفش گردد. این پرتو، میکروارگانیســم ها را غیر فعال 
می نماید و باعث واکنش فتوشیمیایی می شود. از آنجا که پرتوی UV در دیواره سلول میکروارگانیسم ها نفوذ می کند، اسیدهای نوکلئیک 
و دیگر مواد ســلولی عوامل بیماری زا به وســیله تابش آن، تحت تاثیر قرار می گیرند. در نتیجه، ســلول هایی که در معرض این پرتو قرار 

گرفته اند، آسیب دیده و   یا نابود می شوند.
 موج شــوک1: موج شــوک   یک اغتشاش پیش رونده است و هنگامی به وجود می آید، که   یک موج در   محیط سیال با سرعتی سریع تر 
از سرعت صوت حرکت  کند. امواج شوک همانند   یک موج عادی با خود انرژی حمل می کند و می تواند در  یک محیط انتشار   یابد. این 

انرژی می تواند تخریب دیواره سلولی و میکروارگانیسم ها را باعث شود.
 حــرارت: بــر اثر تخلیــه الکتریکی، حــرارت باالیی در اطراف پالســما ایجاد می شــود. حرارت ایجاده شــده، می تواند بســیاری از 

میکروارگانیسم ها را از بین ببرد. 

 شــکل 1. پالسمای ایجاد شــده در داخل آب می تواند از طریق تولید رادیکال OH، نور فرابنفش، موج شوک و 
حرارت، میکروارگانیسم ها را از بین ببرد ]2[.

از آنجایی که انواع مختلف تخلیه های الکتریکی در آب، تمام ساز  و کارهای فیزیکی و شیمیایی مربوط به پالسما را شامل می شوند، انتظار 
می رود که این فناوری قابلیت از بین بردن طیف وسیعی از میکروب ها نسبت به سایر روش های مرسوم میکروب زدایی آب را داشته باشند.

پالسما ناشی از تخلیه الکتریکی را بسته به نوع طراحی و منبع می توان به تخلیه الکتریکی قوس الکتریکی2 )تخلیه الکتریکی گرم با انرژی 
باال(، تخلیه الکتریکی کرونا3 )تخلیه الکتریکی بدون گرما با انرژی کم( و تخلیه الکتریکی جرقه ای4 )تخلیه الکتریکی با خصوصیات بین 
به  نسبت  بیشتری  مزایای  پالسی،  نشان می دهند که پالسمای قوس الکتریکی  اولیه  تقسیم بندی کرد. تحقیقات  الکتریکی و کرونا(  قوس 
روش های مشابه در از بین بردن میکروارگانیسم ها، جلبک ها، مواد آلی فرار، ترکیبات نیتروژنی زباله های شهری و برخی از مواد غیر آلی 

فراهم می کند )جدول 1(.

1. Shock Wave
2. Arc Discharge
3. Corona Discharge
4. Spark Discharge



4  کاربرد فناوری پالسما در صنعت آب و پساب

Cl/ClO2ازن

UV
پالسما کرونا اشعه گامادر حضور فوتوکاتالیست

از محیط گاز
پالسما  اسپارک 

پالسی در آب
پالسما آرک 
پالسی در آب

خوبخوبکافیخوبنسبیکافیخوبمیکروارگانیسم ها

خوبنسبیبدون تاثیربدون تاثیرکافیبدون تاثیرنسبیجلبک ها

 جدول 1. مقایسه تاثیر پالسمای ناشی از تخلیه الکتریکی و روش های مرسوم میکروب زدایی آب ]4[

شرکت های فعال بین المللی در فناوری پالسما
شــرکت کــره ای Komec تولیدکننــده تجهیــزات دریایی و کشتی ســازی، دســتگاهی  
تولیــد می کنــد که می تواند آب مصرفی در کشــتی ها را با اســتفاده از فناوری پالســما ، 
میکروب زدایی کند. این سیســتم به واحد تصفیه خانه کشتی اضافه شده و نقش اساسی در 

حذف میکروارگانیسم های آب ایفا می کند ]6[.

شــرکت آمریکایی Clearwaterplasma،   یک شــرکت فعال در زمینه تولید دســتگاه های 
تصفیه آب با اســتفاده از فناوری نانو می باشد. این شرکت، دستگاه های متنوع و تخصصی 
برای تصفیه پساب صنایع گوناگون مثل پســاب نساجی، پساب بیمارستانی، پساب صنایع 

غذایی، پساب صنایع معدن، پساب صنایع نفت و گاز تولید می کند ]7[.
 شکل 2. دســتگاه تولیدکننده پالسما با ولتاژ 
پایین جهــت تصفیه آب در کشــتی ها محصول 

komec شرکت

Clearwaterplasma شکل 3. تصفیه پساب با استفاده از فناوری پالسما محصول شرکت 

ژنراتور

پمپ

دستگاه تصفیه پساب با فناوری پالسما

لوله پساب
تصفیه شده

لوله پساب
تصفیه نشده
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  شــکل 4. باکتری های هتروتروفــیGHB( 5(، باکتری هــای تولید کننده اســید6 )APB( و 
باکتری های مصرف کننده ســولفورSRB( 7( بعد از میکروب زدایی آب توســط دســتگاه پالسما 

Clearwaterplasma، به قدری کاهش می یابند که قابل اندازه گیری نیستند.
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شــرکت 8ACI، شــرکتی اســت که دستگاه 
تصفیه آب آشــامیدنی با استفاده از  فناوری 
پالسما را وارد بازار کرده است. این دستگاه 
می تواند به ســرعت، تمامــی میکروب ها و 
حتی آالینده های آلی را از آب حذف کرده 
و آبی سالم و قابل شرب را  فراهم کند. این 
دســتگاه بیشتر از دو سال اســت که در این 
زمینه تســت شــده و عملکرد قابل اعتمادی 
از خود نشــان داده اســت. همچنین به دلیل 
ظرفیت بــاالی غیر فعال کــردن میکروبی، 
تحت استاندارد سازمان بین المللی بهداشت 

NSF 9 قرار گرفته است ]8[.

 شــکل 5. آب آلوده و حاوی میکروارگانیســم ها وارد لوله شده و در طی مسیر، آب 
توسط پالسما تصفیه می شود و از سمت دیگر، آب نوشیدنی خارج می گردد.

 شکل ۶. دستگاه 
تصفیه آب نوشیدنی  
با استفاده از فناوری 

پالسما ساخت شرکت 
ACI

شــرکت PlasTep، شــرکتی اســت که در زمینــه کاهش 
آلودگی های آب و هوا با استفاده از فناوری پالسما فعالیت 
دارد. این شــرکت در حقیقت از مجموعه چندین دانشگاه 
از کشــورهای مختلف اروپایی تشکیل شده است. بودجه 
این شرکت توسط کشــورهای حوزه دریای بالتیک تامین 
می شود و امید دارند که بتوانند با استفاده از فناوری پالسما، 
آب های آلوده ای که منجر به مشکالت زیست محیطی در 

دریای بالتیک می شود را کاهش دهند ]9[.

 شــکل ۷. شــناور رفع آلودگی 
روی ســطح آب، ســاخت شرکت 
PlasTep. ایــن شــناور بــه طور 
هم زمــان از باتــری و ســلول های 
نیروی  تامیــن  خورشــیدی جهت 
حرکت و تولید پالســما اســتفاده 
می کند و با شناسایی لکه های نفتی و   
یا توده های جلبک روی سطح آب، 
آنها را با استفاده از ترکیبی از پالسما 

و کاتالیست پاکسازی می کند.

5. Heterotrophic Bacteria
6. Acid Producing Bacteria
7. Sulfur Reducing Bacteria
8. Advanced Innovation Center
9. National Sanitation Foundation
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 شکل ۸. اجرای 
پروژه های مختلف 
جهت رفع آلودگی 

آب با استفاده از 
فناوری پالسما در 
کشورهای حوزه 

دریای بالتیک.

ــدازی  ــه ســاخت و راه ان شــرکت فرانســوی Duffau، در زمین
تجهیــزات صنایــع مختلــف مثل صنایــع غذایــی، آب، نیروگاه 
و پتروشــیمی فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت از سیســتم های 
ترکیبــی جهــت تصفیــه آب بهــره می گیــرد. در بخشــی 
از دســتگاه های تصفیــه آب از فنــاوری پالســما اســتفاده 

.]10[ می شــود 

 شکل ۹. پایلوت اجرا 
شده  توسط شرکت 

Duffau در بلغارستان 
جهت تصفیه هوا و 

آب ورودی به سیستم 
خنک کننده جهت 

حذف میکروارگانیسم ها 
با ظرفیت 1۶ مترمکعب 

در ساعت.

 Ozotech شــرکت آمریکایی
نیز در زمینه دستگاه های تولید 
ازن فعالیــت دارد. اخیــرا این 
شــرکت سیســتم هایی بر پایه 
استریل آب با تخلیه الکتریکی 
ســاخته   نیز  قوس الکتریکــی 

است ]11[.

 شکل 1۰. دستگاه استریل 
آب با استفاده از فناوری پالسما 

.Ozotech محصول شرکت

اتحادیــه اروپــا بــرای افزایــش بــازده میکروب زدایــی آب 
بــا اســتفاده از فنــاوری پالســما، بودجــه 1288000  یورویی 
آن  و  داد  اختصــاص   2012 تــا   2002 ســال های  بیــن 
را پــروژه PLASLIGHT نام گــذاری کــرد. ایــن پــروژه 
ــور های  ــرکت در کش ــکده و ش ــن پژوهش ــط چندی توس
اروپایــی بــه اجــرا درآمــد. هــدف از ایــن پــروژه، بهبــود 
محیــط  دوســت دار  میکروب زدایــی  فناوری هــای 
زیســت بــود، چراکــه در ایــن فنــاوری از مــواد شــیمیایی 
جهــت حــذف میکروارگانیســم ها اســتفاده نمی شــود. 
ــت  ــترده تری، جه ــروژه گس ــا پ ــه اروپ ــد از آن اتحادی بع
تصفیــه آب بــا اســتفاده از فنــاوری پالســما بیــن ســال های 
ــب  ــی تصوی ــا بودجــه 1069000   یوروی ــا 2013 ب 2011 ت
کــرد کــه چندیــن شــرکت در کشــورهای اروپایــی 
جهــت تولیــد و توســعه ایــن فنــاوری مشــارکت داشــتند. 
WATERPLASMA نــام گرفــت ]12[. ایــن  ایــن پــروژه 
پــروژه بــا موفقیــت در پایــان ســال 2012 بــه پایــان رســید 
ــا را در  ــیاری از آلودگی ه ــوان بس ــه می ت ــان داد ک و نش
ــه  ــته ب ــد  بس ــا 99 درص ــن 50 ت ــف بی ــاب های مختل پس

ــش داد. ــی کاه ــوع آلودگ ن
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شرکت ایرانی فعال در این حوزه
شرکت پاالیش پالسما صنعت تجربه های موفقی را در زمینه تصفیه 
پســاب حوزه های نساجی، صنایع غذایی و پتروشیمی داشته است. 
در حال حاضر این شرکت، دستگاه پایلوت نیمه صنعتی با ظرفیت 
100 متر مکعــب در روز را در شــرکت پتروشــیمی تبریز نصب و 

راه اندازی نموده است ]13[ )شکل 11(.
سیستم راه اندازی شده ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 سامانه بدون مصرف هرگونه ماده شیمیایی عمل می کند
 افزایش 12 برابری ظرفیت تصفیه خانه )بدون افزایش ابنیه( 

 حذف کلیه فلزات سنگین از پساب 
 حذف کلیه میکرواورگانیسم ها در پساب

 کاهش BOD 10 و COD 11 به میزان %80
 pH خنثی

 مصرف انرژی سامانه مابین  0/5 کیلو وات تا 2 کیلو وات به ازای 
هر مترمکعب

 شکل 11. دستگاه پایلوت نیمه صنعتی ساخت شرکت پاالیش پالسما صنعت

خالصه مدیریتی
با توجه به اهمیت بحث باکتری  زدایی و استریلیزاسیون 
آب در دنیــای امروز، ارائه روشــی نوین، کارآمد و 
ســریع تر از روش های معمول گذشــته برای تصفیه 
کامــل آب بســیار مــورد توجــه اســت. روش های 
گوناگونــی برای کاهش آلودگــی عوامل میکروبی 
آلودگی آب وجود دارد که هرکدام معایب زیادی را 
به همراه دارند. به عنوان مثال کلرزنی امروزه به عنوان 
متداولترین روش میکروب زدایی آب آشامیدنی در 
دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد. اما اســتفاده از کلر 
دارای معایب و مضراتی هســت. به همین دلیل الزم 
است که میزان کلر مصرفی کاهش  یابد. اعمال تخلیه 

الکتریکی در آب به منظور استریلیزاســیون آب   یکی از روش های نوین رفع آلودگی است که بسیاری از مشکالت روش های گذشته 
را برطرف کرده است.

از آنجایی که تخلیه الکتریکی در آب، عواملی مانند انواع رادیکال های آزاد موثر در میکروب کشی )مثل رادیکال های آزاد اکسیژن، 
هیدروژن پراکسید و ازون(، پرتو UV )که از عوامل اصلی در اختالل رشد میکروارگانیسم ها می باشد( و همچنین موج شوک و حرارت 

را ایجاد می کند، می تواند  یک روش جایگزین مناسب و مقرون به صرفه برای میکروب زدایی آب باشد.

10. Biochemical Oxygen Demand (BOD)
11. Chemical Oxygen Demand (COD)
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