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Недостатня ефективність хлорування відносно деяких біоло-

гічних агентів (віруси, цисти найпростіших, спори і т. п.), нега-
тивний вплив на здоров’я людей побічних продуктів, що утво-
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рюються в результаті нераціонального застосування реагентних 

методів знезараження води (хлорування, озонування), ініціюва-

ли використання фізичних методів очищення і знезараження [1]. 
До фізичних способів знезараження питної води відноситься 

використання ультрафіолетового випромінювання [2], ультра-
звукових коливань, термічної обробки, високовольтного 
імпульсного розряду, мембранні технології та інші. 

Технологія мембранної фільтрації призначена для вирішення 
задач в загальних комплексах водопідготовки. Мембрани з роз-
міром пор 0,01–0,005 мкм служать бар’єром для патогенних 
мікроорганізмів [3], оскільки розмір цист Giardia і ооцист 
Cryptosporidium – 5–15 мкм, бактерій Escherichia coli – 0,5 мкм, 
вірусів – 0,01–0,03 мкм. Якщо розглядати тільки аспекти знеза-
раження: мембранна фільтрація залишається енергоємною 
технологією, відсутність післядії потребує використання інших 
методів, не завжди ефективна для знищення вірусів [1]. 

Для підвищення ефективності знезараження науковці пропо-
нують застосовувати обробку води ультразвуком [4]. При впливі 
ультразвуку на рідину виникають специфічні фізичні, хімічні і 
біологічні ефекти, такі як кавітація, капілярний ефект, диспергу-
вання, емульгування, дегазація, знезараження, локальний нагрів 
і багато інших. Ефект УЗ-впливу на мікроорганізми залежить від 
інтенсивності: при низьких інтенсивностях і малій експозиції 
ультразвук може стимулювати активність і зростання мікроорга-
нізмів [4]. При великій інтенсивності ультразвук виявляє згубну 
дію на найрізноманітніші мікроорганізми – патогенні і непато-
генні, а також руйнує продукти їхньої життєдіяльності. Ефек-
тивність бактерицидної дії ультразвуку залежить від цілого ряду 
чинників: фізичних параметрів (інтенсивності, частоти коли-
вань, експозиції); фізичних особливостей середовища (темпера-
тура, в’язкість); морфологічних особливостей збудника (розмі-
рів і форми бактеріальної клітини, хімічного складу мембрани). 
До переваг використання УЗ коливань можна віднести наступні: 
широкий спектр антимікробної дії, відсутність негативного 
впливу на органолептичні властивості води, незалежність бакте-
рицидної дії від основних фізико-хімічних параметрів води. 
Недоліком УЗ коливань також є відсутність післядії, труднощі 
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конструювання установок великої продуктивності і методу 
оперативного контролю за ефективністю знезараження. 

Високовольтний (20–100 кВ) або низьковольтний (1–10 кВ) 
імпульсний розряд у воді супроводжується потужними гідрав-
лічними процесами з утворенням ударних хвиль, що є основою 
для радикалів групи ОН, які впливають на мікроорганізми [1]. 
Слід зазначити, що матеріал металевих електродів при розряді 
переходить в воду у вигляді іонів, які беруть участь в процесах 
знезараження та консервації, і може бути перевищений рівень 
ГДК цих іонів у воді. Ефективність знезараження визначається 
технічними параметрами процесу (величиною робочої напруги, 
сумарною щільністю енергії розряду). До недоліків знезара-
ження води високовольтними імпульсним розрядом відносяться: 
порівняно висока енергоємність 0,3–1 (кВт

.
год)/м

3
 і складність 

використання апаратури, недостатній ступінь вивченості меха-
нізму дії розряду на мікроорганізми. Область застосування 
обмежується використанням тільки для спеціальних задач. 

При термічному знезараженні води використовують гаряче 
повітря, перегрітий пар, відкрите полум’я. Серед видів терміч-
ної обробки води найбільш поширеним є її кип’ятіння, яке 
протягом декількох хвилин звільняє воду від вегетативних форм 
мікроорганізмів, інактивує віруси та спори за більш тривалий 
час. Загибель мікроорганізмів після кип’ятіння незворотна, що 
дозволяє відмовитися від оперативного контролю за ефектив-
ністю знезараження. Перевагами кип’ятіння є: надійність і 
швидкість знезараження, незалежність ефекту від фізико-хіміч-
них показників води, простота контролю за ефективністю об-
робки, можливість автоматизації. До недоліків способу кип’я-
тіння слід віднести великі енергозатрати, незначна продуктив-
ність. Кип’ячена вода легко піддається вторинному мікробному 
забрудненню, оскільки відсутній ефект післядії. В силу еконо-
мічних і технологічних труднощів, кип’ятіння розглядають як 
спосіб знезараження індивідуальних запасів питної води в 
домашніх умовах, на автономних об’єктах, при складній епіде-
мічній ситуації. 

Аналіз показує, що найбільш перспективним методом знеза-
раження води є технологія з використанням ультрафіолетового 
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випромінювання [5] або комбінація [6, 7], яка динамічно розви-
ваються в останні десятиліття в порівнянні з іншими методами 
очищення води [1].  

Тенденція до широкого застосування методу УФ-знезара-
ження води замість хімічних методів зумовлена введенням 
посилених вимог до якості води [8] і виявленням негативного 
впливу побічних продуктів [9]. 

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) з довжиною хвилі 
250–260 нм має найбільшу антимікробну дію до бактерій, віру-
сів і спор. Чутливість мікроорганізмів до УФВ у цьому діапазоні 
добре вивчена і визначається за дозою випромінювання, що 
вимірюється в мДж/см

2
. Антимікробний ефект УФ-випроміню-

вання по відношенню до різних видів мікроорганізмів знахо-
диться в діапазоні доз від 2,5 до 440 мДж/см

2
 [1].  

УФ-випромінювання є ефективним засобом проти всіх мікро-
організмів, включаючи бактерії, віруси, грибки, плісень, 
дріжджі та водорості, що присутні у воді. Хоча всі бактерії 
можуть бути знешкодженні завдяки УФ-випромінювання [1], 
але деякі з них більш стійкі чим інші. Під впливом УФ-випро-
мінювання в клітинах мікроорганізмів відбуваються незворотні 
процеси, що викликають порушення молекулярних та міжмоле-
кулярних зв’язків. Це призводить до денатурації (руйнування) 
білків клітин протоплазми, зокрема, до пошкодження ДНК, 
клітинних мембран, і як наслідок, до загибелі мікроорганізмів. 
Утворені під впливом УФ-випромінювання молекули озону, 
атомарний кисень, вільні радикали і гідроксильні групи додат-
ково впливають на інактивацію мікроорганізмів у воді. 

Метод знезараження води УФ-випромінюванням має ряд 
переваг перед іншими методами [1, 7]: УФ-опромінення ефек-
тивно інактивує не тільки більшість бактерій, вірусів, але і 
паразитарних найпростіших, у тому числі стійких до дії хлору та 
інших окиснювачів; УФ-знезараження води не призводить до 
утворення в ній шкідливих побічних продуктів у разі багатора-
зового перевищення необхідної для знезараження дози. УФ-ви-
промінювання не погіршує органолептичні властивості води 
(запах, присмак); на процес УФ-знезараження не впливають рН 
та температура води, на відміну від окисних технологій знеза-
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раження; час знезараження при УФ-опроміненні становить де-
кілька секунд в проточному режимі, тому відсутня необхідність 
у створенні контактних резервуарів; метод УФ-знезараження 
більш безпечний і екологічний порівняно з хімічними техноло-
гіями; УФ-обладнання компактне; сучасні УФ-комплекси на 
основі дугових ламп низького тиску працюють на промисло-
вому енергоживленні з напругою 110, 220, 380 В; сучасні 
бактерицидні лампові системи та пускорегулююча апаратура 
мають високий експлуатаційний ресурс [10]. Негативними 
сторонами знезараження води УФВ є [1]: залежність бактери-
цидного ефекту від мутності і кольоровості води, виду мікро-
організмів, їхньої кількості, дози опромінення; дана технологія 
не має ефекту післядії, що може бути причиною вторинного 
росту бактерій в оброблюваній воді.  

Проте відзначені недоліки не зменшують ефективність вико-
ристання УФ-технологій бактерицидного знезараження води, а 
тільки є приводом подальших досліджень і пошуку альтернатив-
ного використання УФ-методів у поєднанні з озонуванням, 
ультразвуковим диспергуванням, хлоруванням та іншими фізич-
ними і хімічними методами. 
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Кераміка є одним з основних матеріалів, яка використову-
ється в промисловості і повсякденному житті, її називають тре-
тім промисловим матеріалом, поряд з металами і полімерами 
[1, 2]. Вона має високі температури плавлення, твердість, зносо-


