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Вступ. Одним із актуальних завдань знезараження (бактеріального очищення) 
води є застосування технології, що не використовує хімічні реагенти. Як показують 
наукові дослідження, найбільш ефективним методом знезараження води є 
ультрафіолетове (УФ) опромінювання. 

Матеріали і методи. УФ-знезараження води здійснюється за рахунок прямої дії 
УФ-променів на клітинну та молекулярну структуру мікроорганізмів, викликаючи їх 
загибель. Єдиною умовою застосування такого методу знезараження є правильно 
вибрана доза УФ-опромінювання.  

Результати. УФ-випромінювання виявляється згубним для більшості 
мікроорганізмів, які присутні у воді. Особливо небезпечними УФ-промені є для 
бактерій та вірусів, які збуджують такі небезпечні захворювання, як дизентерія, 
холера, тиф, туберкульоз, вірусний гепатит, поліомієліт тощо. Слід зауважити, що 
хлорування води, на відміну від УФ-знезараження, далеко не завжди є надійним 
бар’єром для розповсюдження вірусних захворювань. УФ-випромінювання з 
довжиною хвилі 250-260 нм володіє найбільшою антимікробною дією. Доза, що 
забезпечує 90% інактивацію бактерій кишкової палички, складає 3 мДж/см2. Для 
більш глибокого знезараження, тобто зменшення кількості мікроорганізмів до 99,00 і 
99,99%, потрібні дози УФ-випромінювання, відповідно, 6,9 і 15 мДж/см2. 
Антимікробний ефект стосовно інших видів мікроорганізмів знаходиться у діапазоні 
доз від 2,5 до 440 мДж/см2. При впливі на органічні клітини різних бактерій УФ-
випромінюванням спостерігається руйнація клітин мікроорганізмів у спектрі від 200 
до 400 нм. Високі техніко-економічні показники забезпечують бактерицидні 
установки, що працюють на основі використання світлодіодних джерел світла, які 
нарівні з покращенням енергетичних характеристик, забезпечують ще й можливість 
зменшення ефекту післядії за рахунок розосередження установки і багатоступеневої 
структури системи знезараження води 1. 

Знезаражувальний ефект УФ-випромінювання, в основному, зумовлений 
реакціями, у результаті яких відбуваються незворотні пошкодження ДНК. Крім ДНК, 
ультрафіолет діє ще й на інші структури клітин, зокрема, на РНК та клітинні 
мембрани. Ультрафіолет вражає саме живі клітини, не впливаючи на хімічний склад 
середовища, що має місце для хімічних дезінфектантів. Остання властивість 
виключно вигідно відрізняє його від усіх хімічних способів дезінфекції 2. 

Висновок. На сьогоднішній день знезараження води УФ-випромінюванням – 
безпечний, економічний та ефективний спосіб дезінфекції, особливо у випадках, коли 
обсяг оброблюваної води невеликий. 
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