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Nuotekų valyklos (NV), kuriose įdiegta aktyviojo dumblo naudojimu 

pagrįsta technologija, nepritaikytos daugumos mikroteršalų (MT), 

pavyzdžiui, farmacinių medžiagų, šalinimui iš nuotekų. Net ir tuo 

atveju, jeigu nebuvo nustatyta rizika aplinkai, būtina apsaugoti 

aplinką nuo mikroteršalų emisijų ir, todėl gali reikėti modernizuoti 

NV įdiegiant pažangias valymo technologijas (PVT), skirtas 

farmacinių medžiagų šalinimui.

Kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti diegiant pažangią valymo 
technologiją 

1. Investicinės išlaidos   ekonominis pelningumas

2. Energijos suvartojimas   papildomos energijos sąnaudos

3. PVT monitoringas    didesnis darbuotojų skaičius,  

    poveikis kitoms technologinio  

    proceso pakopoms, aukštesnė 

    operatorių kvalifikacija

4. Techninio aptarnavimo   eksploatavimo išlaidos (darbuotojai,  

 aspektai    medžiagos)

 

Oksidavimas panaudojant ozoną

Ÿ Santykinai mažas poveikis aplinkai

Ÿ Kompaktiškas ir ekonomiškas

Ÿ Netinka visoms nuotekų rūšims – reikalingas pažangus sprendimų  

 priėmimo metodas

Ÿ Labai svarbus mechaninis/biologinis valymas

Ÿ Didėjant IOA (ištirpusios organinės anglies) koncentracijai, didėja 

 ozono suvartojimas

Ÿ Reikalingas papildomas valymas (pvz., filtravimas per smėlį), 

 siekiant sumažinti potencialiai toksiškus šalutinius produktus 

Ÿ Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas bromido koncentracijai 

 (karcinogeniniu poveikiu pasižyminčio bromato susidarymui)

Aktyvuotos anglies milteliai (AAM)

Ÿ Nesusidaro šalutiniai produktai

Ÿ Galimos sąveikos su esama valymo sistema

Ÿ Reikalingas didesnis polimerų ir nusodinimo tirpalų kiekis

Ÿ AAM laikymas ir naudojimas (sprogimo pavojus, siurblių ir 

 vamzdynų abrazyvinis nusidėvėjimas)

Ÿ AAM atskyrimui reikalinga papildomo valymo pakopa, pvz., 

 filtravimas

Ÿ AAM išdžiovintas dumblas turi būti sudegintas 

Aktyvuotos anglies granulės (AAG) 

Ÿ Alternatyva AAM naudojimui

Ÿ Labai svarbus mechaninis/biologinis valymas

Ÿ Kompaktiškas ir paprastai įdiegiamas, kaip ketvirtoji valymo pakopa

Ÿ Privalumai tokie pat kaip naudojant AAM, išskyrus laikymą ir 

 naudojimą

Ÿ Santykinai didelis poveikis aplinkai
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Šalinimo metodo pasirinkimo kriterijai

1. Nuotekų valykla – GE, Q, vandens telkinys – nuotekų priimtuvas

 

 Kriterijai vandens telkinio baseine 
  

 NV su didelėmis taršos apkrovomis

 NV ežerų baseine

 NV prie upių, kuriose nuotekų dalis yra > 10%

 NV prie upių, darančių poveikį geriamojo vandens ištekliams

2. NV naudojama technologija

 
  Technologiniai kriterijai
 

 NV mechaninis valymas

 NV biologinio valymo pakopa

 NV papildomas valymas

 NV nuotekų dumblo tvarkymas

 Turimas laisvas plotas technologijos įdiegimui, kvalifikuoto  

 personalo buvimas, deginimo įrenginys

 Ozonavimas negali būti naudojamas, kai nuotekose yra bromido

3. Farmacinės medžiagos į NV atitekančiose / iš NV išleidžiamose 

 nuotekose

 
 Kriterijai, susijusios su taršos apkrova

 NV cheminės taršos apkrova ir naudojamos technologijos  

 efektyvumas šalinant farmacines medžiagas

4. Papildomi NV parametrai

 
 Papildomos svarbios priemonės  
 

 Įvairių suinteresuotųjų šalių nuomonių ir tikslų integravimas.

 Investicijų į pažangią valymo technologiją finansavimo 

 galimybių įvertinimas. 

Pažangių nuotekų valymo metodų ir technologijų privalumai/ trūkumai

IOA – ištirpusi organinė anglis, BOA – bendroji organinė anglis, MT – mikroteršalai


