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1. GİRİŞ 
 

İnsanların yaşamlarını sağlıklı bir biçimde 
sürdürebilmelerinde içinde bulundukları 
çevrenin önemi büyüktür. İnsan dışındaki her 
şey olarak tanımlanan çevrenin, çok sayıda ve 
farklı türler içeren hastalık yapıcı 
mikroorganizmalardan arındırılması gerekmektedir. 
Mikroorganizma miktarının belli oranın üzerine 
çıktığı durumlarda kişisel ve çevresel özelliklere 
bağlı olarak değişik şiddetler de bulaşıcı 
hastalıklara hatta salgınlara yol açtığı 
bilinmektedir. Sağlık risklerini önlemek üzere 
içme sularının kullanılabilir kalitede olabilmesi 
için öncelikle Escherichia coli olmak üzere 
patojen mikroorganizmaların olmadığının tespit 
edilmesi gerekmektedir (Kocasoy 1991).  
Sağlıklı içme ve kullanma suyu eldesi için, 
sularda farklı arıtma yöntemleri 
uygulanmaktadır. Bu arıtma yöntemlerinden 
başlıcaları havalandırma, klasik koagülasyon, 
flokülasyon, çökeltme, filtrasyon, dezenfeksiyon 
ve ileri dezenfeksiyondur (Reynolds 1999, Gül 
1994). Dezenfeksiyon işleminde kalıcı etki 
sağlaması ve maliyetinin diğer dezenfektanlara 
oranla daha uygun olması nedeniyle en çok klor 
tercih edilmektedir. Klora alternatif olarak 
kullanılan dezenfektanlar ise; potasyum 
permanganat, hidrojen peroksit, perasetik asit, 
formaldehit gibi kimyasallardır. Ayrıca alternatif 
dezenfeksiyon yöntemleri arasında UV 
(ultraviyole radyasyonu), ozon, ısı, ters ozmos, 
ultrafiltrasyon, iyonizasyon ve ultrasonik 
sistemler yer almaktadır (USEPA 1999).  

 
Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan klor ve 

klorun organik bileşikler ile tepkimesi sonucu 
oluşan dezenfeksiyon yan ürünlerinin, kanser 
meydana getirme riski, karaciğer, böbrek ve sinir 
sistemi hastalıklarına yol açması, çocuklarda 
gelişme geriliği, kalp rahatsızlıkları gibi ciddi 
sağlık etkileri yarattığı gözlenmiştir (Tokmak ve 
ark. 2000). Ayrıca klorun, akut ve kronik etkileri 
de yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 
bulgular arasındadır. Klora alternatif olarak 
kullanılan bir başka kuvvetli dezenfektan ise 
ozondur (Samsunlu 1999). Ozonun avantajı 
düşük konsantrasyonlarda bile kuvvetli bir 
dezenfektan olması ve klorlu organik bileşiklerin 
oluşumuna yol açmamasıdır. Ancak yüksek 
maliyetlidir ve kalıntı bırakmadığından arıtılan 
suya dağıtım sistemine verilmeden önce kalıcı 
bir dezenfektan katılması gerekir. Bir diğer 
dezenfeksiyon yöntemi olan ultraviyole ışınları 
sularda mikroorganizmal yaşamı %99.99 
oranında önleyebilmektedir (Montgomery 1985). 
Bulanıklık yaratan katı maddeler UV 

radyasyonunun mikroorganizmaya ulaşmasında 
bir engel teşkil ettiğinden, sulara UV ile 
dezenfeksiyon işleminin kullanımı 
sınırlandırmaktadır (Metcalf ve Eddy 1981). 

 
Günümüzde kullanılan dezenfeksiyon 

yöntemlerinin bazı riskleri ve eksiklikleri 
bulunduğundan birçok yöntemin beraber 
çalıştırılması ve dezavantajların en aza 
indirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada 
bu amaçla ultrasoundun  dezenfeksiyon etkisinin 
ortam iyonlarına bağlı olarak alternatif 
dezenfeksiyon sistemi olarak kullanılabilirliği 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
2. MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Gerçekleştirilen bu çalışmada  sürücüye 
bağlı (W-113 Ultrasonic multi cleaner, Honda 
Electronics Co., Ltd., Aichi, Japonya)  özel 
tasarım ultrasonik kesikli reaktörde farklı 
frekanslar kullanılmış ve bu frekanslardaki 
çeşitli ortam iyonlarının sistemin çalışmasında 
yarattığı etkiler belirlenmiştir. Ultrasonik 
reaktör, 28, 45, ve 100 kHz frekanslarda ses 
üreten iki adet transducer bulunduran bir 
sistemdir. Ultrasonik reaktör Şekil 1’de 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Ultrasonik reaktör 
 

Çalışmalarda kullanılan Escherichia coli 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nden temin 
edilmiştir. Ultrasonik reaktör ile yapılan 
çalışmalar 28, 45 ve 100 kHz frekanslarında ve 
üç frekansın sırayla verildiği ardışık frekans 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 
farklı başlangıç bakteri derişimlerinde ve farklı 
frekanslarda, steril kabin (Heraeus KSP-18 
ClassII) içinde ortam sıcaklığında 
gerçekleştirilmiştir. 
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