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На сьогоднішній день для знезараження 
води все більш використовується екологічно 
безпечна технологія УФ опромінення. УФ ви-
промінювання виявляється згубним для біль-
шості мікроорганізмів, які присутні у воді. 
Особливо небезпечними УФ промені виявля-
ються для бактерій і вірусів, які збуджують такі 
небезпечні захворювання, як дизентерія, холе-
ра, тиф, туберкульоз, вірусний гепатит, поліо-
мієліт та інші. УФ знезараження води здійсню-
ється за рахунок прямої дії ультрафіолетових 
променів на клітинну та молекулярну струк-
туру мікроорганізмів, визиваючи їх загибель. 
Знезараження води за допомогою УФ променів 
здійснюється без внесення в воду будь – яких 
шкідливих хімічних сполучень. Єдиною умо-
вою застосування метода УФ знезараження є 
правильно вибрана доза УФ опромінення, тоб-
то кількість ультрафіолетової енергії, яка необ-
хідна для знищення мікроорганізмів, що зна-
ходяться у воді, та достатня прозорість води, 
що знезаражується. Розглянемо основні фак-
тори, які впливають на ефективність знезара-
ження води.

Вплив прозорості стічної води на 
ефективність її знезараження

Для забезпечення високої ефективності 
знезараження доза УФ опромінення повинна 
бути вибрана з урахуванням прозорості води, 
тобто з врахуванням ступеня її попереднього 
очищення. На прозорість води значно впливає 
наявність у воді звислих речовин та присут-
ність у воді органічних сполучень.

На рис. 1 приведена узагальнена залежність 
коефіцієнту поглинання ультрафіолетового 
випромінювання  в залежності від наявності 
у воді завислих речовин.

Коефіцієнт поглинання  характеризує 
кількість ультрафіолетової енергії, яка була 
поглинута водою, при проходженні УФ про-

менів через шар води і розраховується за фор-
мулою:

  
де   – коефіцієнт поглинання ультрафіолето-

вого випромінювання, см-1;
  – товщина шару води, см;
  – інтенсивність УФ випромінювання на 

поверхні води, мВт/см2;
  – інтенсивність УФ випромінювання піс-

ля проходження шару води завтовшки  см.

Величину поглинутої енергії УФ опромі-
нювання можна визначити як різницю між 
енергією, яка була випромінена УФ лампами і 
енергією, яка пройшла через шар води завтов-
шки  см:

Кількість поглинутої енергії  іноді нази-
вають УФ дозою, або дозою УФ опромінювання.

Інтенсивність УФ опромінювання  і кое-
фіцієнт поглинання ультрафіолетового випро-
мінювання  є дуже важливими параметрами 
при виборі типу ультрафіолетової установки 
для знезараження будь  – яких вод, а особливо 
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Рис. 1. Залежність коефіцієнту поглинання УФ випро-
мінювання  в залежності від наявності у стічній воді 
звислих речовин. Вимірювання проводилися на довжині 
хвилі УФ випромінювання λ = 253,7 нм 
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стічних. Чим менше величина коефіцієнту по-
глинання , тобто чим чистіша вода, тим мен-
ша доза ультрафіолетового опромінювання по-
трібна для її знезараження.

Як видно з цієї діаграми, інтенсивність УФ 
променів доволі швидко знижується в залеж-
ності від товщини шару води, через який вони 
проходять. При розрахунках УФ установок для 
знезараження води рівень остаточної інтен-
сивності УФ променів вибирають на рівні 10– 
15% від початкового значення . Такий рівень 
остаточної інтенсивності УФ опромінення га-
рантує доволі надійні показники знезаражен-
ня. Цьому рівню остаточної інтенсивності від-
повідає шар води завтовшки 4–5 см. При більш 
високому рівні остаточної інтенсивності УФ 
променів (більше 15%) значна частка УФ енергії 

може бути невикористаною. При меншому рів-
ні остаточної інтенсивності УФ опромінюван-
ня зростає кількість води, яка не отримує необ-
хідну для знезараження кількість УФ енергії.

Вплив УФ опромінення на мікроорганізми, 
які знаходяться у воді

Закономірність зменшення кількості мі-
кроорганізмів, які знаходяться у воді, опису-
ються наступною формулою [2]:

де Р1 – Кількість мікроорганізмів, які залиши-
лися у воді після її УФ опромінення;

 Р0 – Кількість мікроорганізмів, які знаходи-
лися у воді перед початком її опромінення;

 ∆E - Інтенсивність УФ випромінювання, 
мВт/см2;

  – Коефіцієнт, який характеризує стій-
кість мікроорганізму до дії УФ променів;

  – Тривалість опромінення, с;

 – величина енергії УФ опромінен-
ня, яка була поглинута водою, або доза уль-
трафіолетового опромінювання, або доза УФ 
опромінення, мДж/см2.

Потрібно зазначити, що значення коефіці-
єнту стійкості мікроорганізмів до дії УФ про-
менів  залежить від типу мікроорганізмів і 
для різних типів мікроорганізмів значення 
цього коефіцієнту відрізняється одне від одно-
го.

Враховуючи, що в стіч-
ній воді після біологічного 
очищення нерідко присутні 
шматки мулу, розміром де-
кілька міліметрів, для зне-
зараження стоків необхідно 
використовувати трохи за-
вищенні дози УФ опромі-
нення. Так, згідно діючих 
нормативних документів, 
доза УФ опромінення, яка 
необхідна для знезаражен-
ня стічної води, не повинна 
бути меншою ніж 30 мДж/
см2 (300 Дж/м2). При цьому 
для підвищення надійності 
знезараження стічної води 
від наявних у ній вірусів ре-

Рис. 3. Зниження кількості бактерій в 1 літрі води в залежності від дози УФ опро-
мінення для деяких бактерій: 1 - Escherichia Coli (  = 2,5 мДж/см2) , 2 - Shigella 
dysenteriae (  = 3,96 мДж/см2), 3 - Mycobacterium tuberculosis (  = 4,5 мДж/см2), 
4 - згідно СанПиН 4630 – 88 [3] та СанПиН 2.1.5.980-00 [4]

Рис. 2. Інтенсивність УФ випромінювання після проход-
ження шару стічної води в залежності від величини кое-
фіцієнту поглинання  ( 1 = 0,5 см-1, 2 = 0,6 см-1)
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комендується застосовувати підвищену дозу УФ 
опромінення  – 40 мДж/см2 (400 Дж/м2) [1]. Слід 
зауважити, що ефективність знезараження води 
не залежить від спектральних характеристик 
УФ ламп, які використовуються в УФ установ-
ках. Тобто, для знезараження води можуть вико-
ристовуватися УФ установки, в яких встановле-
ні як УФ лампи низького тиску, так і УФ лампи 
середнього тиску. При використанні УФ устано-
вок з УФ лампами середнього тиску питомі ви-
трати енергії, яка необхідна для знезараження 
води будуть у 4 рази вищі, ніж при використанні 
УФ установок з лампами низького тиску.

Ультрафіолетові системи знезараження 
стічної води

На практиці для знезараження стічної 
води широко використовується знезаражую-
чи системи з заглибленими у воду ультрафіо-
летовими випромінювачами. Такі системи, на 
відміну від знезаражуючих систем з незагли-
бленими УФ випромінювачами, дозволяють 
максимально повно (понад 90%) використову-
вати енергію УФ опромінення. 

УФ установки корпусного типу складають-
ся з камери знезараження і шафи управління. 
Камера знезараження являє собою металевий 
корпус, усередині якого розташовані ультрафі-
олетові лампи і механізм для очищення захис-
них колб. Для запобігання безпосереднього 
контакту з водою, що знезаражується і стабілі-
зації температури УФ ламп, вони поміщуються 
в колби зі спеціальну (прозорого в УФ-С діапа-
зоні) кварцового скла. Корпус камери знезара-
ження і механізм очищення кварцових колб 

виконуються з нержавіючої сталі та інших 
стійких до корозії матеріалів. Як правило, уста-
новки корпусного типу розташовується в за-
критому приміщенні. Вода, що знезаражуєть-
ся, по вхідному колектору поступає всередину 
камери знезаражування, де вона піддається 
опроміненню ультрафіолетовим променями в 
дозі, яка гарантує її повне знезараження. Зне-
заражена вода через вихідний колектор скида-
ється до поверхневого водойму або у каналіза-
цію. Очищення захисних кварцових колб від 
органічних та мінеральних відкладень прово-
диться за допомогою вбудованого очисного ме-
ханізму з електричним приводом. Управління 
роботою механізмом очищення кварцових 
колб здійснюється в автоматичному режимі. 
Періодичність очищування кварцових колб 
встановлюється за допомогою спеціального мі-
кропроцесорного реле або контролера через 12, 
24, 36 або 48 годин. Така періодичність очищен-
ня кварцових колб забезпечує їх високу про-
зорість на протязі всього строку експлуатації 
установки, що надає постійно високу ефектив-
ність знезаражування води.

В деяких УФ установках, наприклад в уста-
новках серії УДВ, ОДВ, УОВ – УФТ (Росія) та де-
яких інших очищення кварцових здійсню-
ється методом промивання всієї внутрішньої 
порожнини камери знезаражування спеці-
альними миючими засобами. Таке очищення 
кварцових колб має як свої переваги, так і не-
доліки. Безперечною перевагою такого метода 
очищення є те, що разом з зовнішньою поверх-
нею кварцових колб миється вся внутрішня 
поверхня камери знезаражування. Але для 
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Рис. 4. Установки для знезараження стічних вод корпусно-
го типу з системою механічного очищення кварцових колб.

Рис. 5. УФ установки знезараження стоків лоткового 
типу.
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проведення промивання необхідно зупиняти 
процес знезаражування. Тривалість промивки 
камери знезаражування становить кілька де-
сятків хвилин. Після чого необхідно зробити 
нейтралізацію миючого засобу і злити його в 
каналізацію. Головними недоліками цього ме-
тоду є зупинка процесу знезаражування стоків 
і використання великої кількості хімічних ре-
активів. Враховуючи, що забруднення кварцо-
вих колб здійснюється постійно, їх очищення 
необхідно робити не рідше ніж один раз у де-
кілька днів, а то і частіше. Це значно ускладнює 
експлуатацію УФ установок з таким методом 
очищенням кварцових колб та приводить до 
завищення експлуатаційних витрат. 

УФ установки лоткового типу складаються з 
знезаражуючих касет (які розміщуються в по-
рожнині каналу), шаф з елементами живлення 
УФ ламп, блоків управління роботою механіз-
мів очищення кварцових колб, системи регу-
лювання постійного рівня води у каналі, шафи 
управління та іншого необхідного обладнання. 

Однією з особливостей УФ установок лот-
кового типу є необхідність їх оснащення сис-
темою автоматичної підтримки рівня води у 
каналі. При недостатньому рівні води у каналі 
частина УФ ламп, які розташовані у верхній 
частині знезаражуючих касет (при горизон-
тальному розташуванні УФ ламп у знезаражу-
ючій касеті), або верхня частина УФ ламп (при 
їх вертикальному розташуванні) не будуть зне-
заражувати воду. Це буде негативно впливати 
на ефективність знезаражування стоків і може 
привести до порушень у роботі механізмів очи-
щення кварцових чохлів. При високому рівні 
води у каналі може настати аварійна ситуація, 
яка приведе до затоплення касети. Для підтрим-
ки постійного рівня води у лотку (каналі) за-
стосовують спеціальні автоматичні регулюючі 
засувки, які зменшують площину поперечного 
перерізу каналу при зменшені протоки води і 
навпаки, збільшують її при зростанні протоки.

Головною особливістю застосування УФ 
установок лоткового типу є те, що їх можна 
розміщувати у лотку на відкритому просторі. 
Але при цьому необхідно передбачити систе-
му стабілізації температури у шафах з елек-
тричним обладнанням.

Економічна доцільність застосування 
УФ технологій для знезараження 
стічної води

Перед прийняттям рішення щодо впровад-
ження технологій ультрафіолетового знезара-
ження стічних вод, безумовно, необхідно ви-
яснити економічну доцільність застосування 
цього методу знезараження. Для цього необхід-
но оцінити питому вартість знезараження 1 м3 
стічної води. 

Для розрахунків виберемо типові очисні 
споруди, які забезпечують очищення стічних 
вод у кількості 50 000 м3/добу. Однією з особли-
востей вибору будь якого обладнання для зне-
зараження стоків, у тому числі і обладнання 
для знезараження за допомогою хлору, є те, що 
продуктивність установки для знезараження 
води необхідно вибирати враховуючи миттєві 
витрати стоків. Для очисних споруд які забезпе-
чують очищення стічних вод у кількості 50 000 
м3/добу максимальне значення коефіцієнту 
нерівномірності витрат стічних вод складає 
1,47, а його мінімальне значення – 0,69 [5]. Тобто, 
для забезпечення ефективного знезараження 
стічних вод УФ установка повинна мати макси-
мальну продуктивність Qmax = 3062,5 м3/годину 
і мінімальну Qmin = 1437,5 м3/годину. Враховуючі 
рекомендації [1], щодо вибору знезаражуючої 
УФ дози, вибираємо її величину яка дорівнює 40 
мДж/см2 (400 Дж/м2). Далі проводимо вибір типу 
УФ установки, яка забезпечить знезараження 
стічних вод необхідною дозою ультрафіолетово-
го опромінення. При цьому необхідно звернути 
увагу на те, що величина УФ дози повинна бути 
вказана для стоків, які мають певну прозорість1 
(або коефіцієнт поглинання ). Як правило, піс-
ля біологічного очищення прозорість стічних 
вод (при довжині хвилі УФ променів, яка дорів-
нюється 253,7 нм) складає 40 … 50%. Цій про-
зорості відповідає коефіцієнт поглинання УФ 
опромінювання  = 0,6 … 0,5 см-1.

Використовуючи дані, які були наведені 
виробниками УФ обладнання, для знезаражен-
ня стічних вод вибираємо установку лоткового 
типу ВОДОГРАЙ® 22В8КС. Ця установка скла-
дається з 22 знезаражуючих касет В8КС.01. В 
кожній касеті встановлено по 8 амальгамних 
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1Прозорість води А зв’язана з коефіцієнтом поглинання (для заглиблених у стічну воду УФ випромінювачів) формулою А = (1 – )•100%.
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УФ ламп потужністю 500 Вт кожна та автома-
тичний механізм очищення кварцових колб. 
Загальна кількість УФ ламп складає 176 штук. 
Основні технічні параметри УФ установки на-
ведені у таблиці 2.

Як можна бачити, максимальна продуктив-
ність цієї УФ установки складає 3150 м3/годину, 
що близько до необхідної. Середня потужність 

установки становить 60 кВт. При цілодобовій 
роботі УФ установки на протязі всього року 
кількість затраченої електричної енергії складе 
60 кВт х 24 години х 365 діб = 525 600 кВт•годин. 
Якщо вартість 1 кВт•години складає 1,725 грн., то 
витрати на електроенергію, яка необхідна для 
знезараження стічних вод складуть 900 тис. грн. 

До експлуатаційних витрат, крім витрат за 
спожиту електричну енергію, входять витра-
ти на купівлю УФ ламп, які необхідно заміня-
ти після закінчення терміну їх експлуатації, 
а також витрати на технічне обслуговування 
установки та на заробітну плату обслуговуючо-
го персоналу. Враховуючи, що ресурс УФ ламп 
складає практично 2 роки безперервної експлу-
атації (16 000 годин), їх ціну, та те, що УФ уста-
новка експлуатується в автоматичному режимі 
без постійного обслуговування, орієнтовно ці 
витрати можна оцінити у 50% від вартості спо-
житої електричної енергії. Таким чином, за-
гальні витрати на експлуатацію УФ установки 
складуть приблизно 1,35 млн. гривень. Врахову-
ючи, що кількість знезаражених на протязі року 
стоків складають 0,67 х 50 000 м3/добу х 365 діб = 
12 230 000 м3, питомі витрати для знезараження 
1 м3 стоків складуть 1 350 000 гривень : 12 230 000 
м3 = 0,11 грн. Тобто, собівартість УФ знезаражен-
ня 1000 м3 стоків складає 110 гривень.

(Далі буде)
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Показник Величина

Максимальна продуктивність, м3/годину 3 150

Середня продуктивність, м3/добу 
(м3/годину)

50 000 (2 080)

Доза УФ опромінення при прозорості 
води, яка дорівнюється  45% (коефіцієнт 
поглинання УФ опромінення – 0,55 см-1)

40 мДж/см2

Тип УФ лампи амальгамна

Ресурс УФ лампи 16 000 годин

Кількість УФ ламп 176 шт.

Напруга живлення 380/220 В, 3 ф.

Частота електричної мережі 50/60 Гц

Потужність  у режимі максимальної 
продуктивності

90 кВт

Середня потужність 60 кВт

Коефіцієнт потужності (cos φ) 0,96

таблиця Таблиця 2. Основні технічні параметри 
УФ установки ВОДОГРАЙ® 22В8КС

Рис. 6. УФ установка знезараження стоків 
 лот кового типу ВОДОГРАЙ® 22В8КС.

Рис. 7. Система автоматичного управління установкою 
 ВОДОГРАЙ® 22В8КС.


