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Šio projekto tikslas (projekto rezultatų ataskaita 5.2, žr. žemiau pateiktą pav.) - iš turimų ataskaitų 
surinkti informaciją apie pažangias valymo technologijas, kurios jau įdiegtos Švedijoje, Vokietijoje 
ir Šveicarijoje. Pažangių technologijų įdiegimas pateikiamas farmacinių medžiagų, antibiotikų, 
hormonų ir kitų mikroteršalų (MT) išleidimo į vandens aplinką mažinimo strategijų, patvirtintų ES 

ir nacionaliniu lygmeniu, kontekste. Be MT strategijų tikslų, pristatomi ir sprendimų priėmimo 
procesai, finansavimo programos ir pateikiami svarbūs pilno pajėgumo įgyvendinimo pavyzdžiai. 
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Santrauka 

Mikroteršalai (MT), įskaitant farmacines medžiagas, antibiotikus ir hormonus, gali patekti į 
vandens aplinką iš pasklidosios ir sutelktosios taršos šaltinių, bet urbanizuotuose regionuose 
lemiamos įtakos jų pasklidimui turi nuotekų valyklos (NV). Įprastiniai NV efektyviai šalina MT, 
tačiau, nepaisant to, MT, valymo proceso metu, gali išlikti nepakitę arba gali būti pašalinti skirtingi 
jų kiekiai. Daugumoje ES šalių laikomasi nuomonės, kad aplinkoje esantys MT yra rimta 

problema, ypač tankiai apgyvendintuose regionuose, kur paviršinio vandens šaltiniai naudojami 
kaip geriamojo vandens šaltiniai. Vadinasi, papildomas valymas, vadinamas “ketvirta” arba 
“ketvirtine” pakopa, nuotekų valymo įrenginiuose, atrodo, yra neišvengiamas.  

Svarbus teisinis ES įsipareigojimas – sumažinti MT lygį, kyla iš Europos Bendrosios vandens 
politikos direktyvos (BVPD) ir aplinkos kokybės standartų (AKS), taikomų prioritetinėms 
medžiagoms. Dabartiniu metu, be prioritetinių medžiagų sąrašo (45 junginiai arba junginių 
grupės), Direktyvoje 2013/39/ES taip pat įtvirtintas vadinamasis stebėsenos sąrašas. Į pirmąjį 
stebėsenos sąrašą, kuris buvo patvirtintas Komisijos sprendimu 2015/495/ES, įtraukti šie 
medikamentai: diklofenakas, amoksicilinas, ciprofloksacinas, eritromicinas, klaritromicinas ir 

azitromicinas, kurių stebėsena laikinai turi būti vykdoma paviršinio vandens telkiniuose, siekiant 

gauti aukštos kokybės duomenų rinkinius. Peržiūrėjus pirmąjį stebėsenos sąrašą, sudarytas 
antrasis stebėsenos sąrašas, kuris buvo paskelbtas 2018 m. Farmacinių medžiagų stebėsena 
svarbi ne tik siekiant nustatyti jų keliamą riziką vandens aplinkai, bet taip pat, antimikrobinių 
medžiagų atveju, siekiant prisidėti prie Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos 
su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano įgyvendinimo. Kaip jau buvo 

pažymėta, naujos valymo technologijos, kurios veiksmingai suskaido arba pašalina nuotekose 
esančias antimikrobines medžiagas, yra labai svarbios siekiant sumažinti antimikrobinio 
atsparumo plitimą. Tačiau, kadangi nėra ES rekomendacijų dėl nuotekose esančių MT normų, 
vėlinamas naujų technologijų įdiegimas nuotekų tvarkymo sektoriuje. Be to, iš principo, ES 
politikos nuostata yra tokia, kad moka teršėjas, tačiau, kalbant apie MT, problema yra labai 
sudėtinga. Neaišku kas yra teršėjas, kadangi su tuo susiję subjektai yra, pavyzdžiui, cheminių 
medžiagų gamintojai, farmacijos sektorius, ligoninės ar vartotojų grupės. Todėl, tuo pat metu turi 
būti plėtojamos dvi strategijos: 

(1) pakeisti pavojų keliančią MT gamybą ir vartojimą (šaltinio ir vartotojo priemonės) ir (2) 
sumažinti MT pasklidimą per nuotekų valymo įrenginius („end-of-pipe“ - gamybos ciklo pabaigoje 

įdiegtas priemones). Kadangi ne visas medžiagas, ypač farmacines medžiagas, galima pakeisti 
alternatyviomis nekenksmingomis medžiagomis, manoma, kad pagrindinę sprendimo dalį galėtų 
sudaryti valymo technologijos gamybos ciklo pabaigoje. 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta pirmiau, galima daryti išvadą, kad Europos Sąjungoje 
nenumatyti jokie reikalavimai iš nuotekų pašalinti farmacines medžiagas, tačiau egzistuoja 
poreikis, kurį suformulavo Europos Komisija ir kitos organizacijos, vykdyti šių medžiagų 
stebėseną Europos lygiu ir kurti metodus, ir atlikti atrinktų miestų nuotekų valymo įrenginių 
modernizavimo, pereinant prie pažangesnių valymo technologijų, kurios užtikrintų plataus MT 
spektro pašalinimą pagrįstomis sąnaudomis, galimybių tyrimą.  
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Europoje, Šveicarija buvo pirmoji šalis, kuri 2016 m. nustatė teisinį pagrindą papildomos ketvirtos 
nuotekų valymo pakopos įdiegimui. Atsižvelgiant į tai, apie 100 nuotekų valymo įrenginių, kurių iš 
viso yra 700, turi būti išplėsti arba modernizuoti iki 2040 m. Užduotis – modernizuotuose nuotekų 
valymo įrenginiuose, kuriuose, numatoma, bendrai bus išvaloma 50% viso Šveicarijoje 
susidarančių nuotekų kiekio, pasiekti 80% MT (pvz., farmacinių medžiagų) pašalinimo rodiklį. 
Šiuo metu pasirinktos dvi technologijos, kurios yra diegiamos visų nuotekų valyklose susidarančių 

nuotekų išvalymui: ozonavimas ir/arba filtravimas naudojant aktyvuotą anglį. Šios technologijos 
buvo pasirinktos dėl jų efektyvumo šalinant platų MT spektrą, rentabilumo, paprasto 
eksploatavimo ir techninės priežiūros. Tikimasi, kad, plačiai diegiamos, šios technologijos turės 
teigiamą poveikį aplinkai ir taip pat prisidės prie visuomenės bei politikų geresnio aplinkos 
problemų ir jų sprendimo būdų supratimo.  

Vokietijoje, šiuo metu vyksta konsultacijos dėl nacionalinės mikroteršalų strategijos ir naujų 
taisyklių, reglamentuojančių pažangesnį nuotekų valymą, rengimo procesas. Tačiau, teisiniai 
reikalavimai MT šalinimo technologijų taikymui arba farmacinių medžiagų ribinėms vertėms dar 
nenustatyti. Kai kuriose Vokietijos federalinėse žemėse, ypač Šiaurės Reino-Vestfalijos ir 

Badeno-Viurtenbergo žemėse, keliose nuotekų valyklose savanoriškai įdiegta ketvirta valymo 
pakopa. Panašiai kaip Šveicarijoje, Vokietijoje MT šalinimo technologijos daugiausia yra 
pagrįstos ozonavimu ir aktyvuotos anglies naudojimu.  

Švedijoje vyriausybė jau skyrė finansavimą keletui projektų, susijusių su MT šalinimu iš nuotekų 
(daugiausia farmacinių medžiagų). Šiuo metu, sukauptos žinios ir darbo patirtis, susijusi su 
įvairiais techniniais sprendimais, gali būti naudojamos kaip pagrindas plataus masto pažangių 
valymo technologijų įdiegimui nuotekų valymo įrenginiuose. Pirmiausia, buvo išbandyti 
ozonavimo ir aktyvuotos anglies metodai, ir manoma, kad šie metodai galėtų būti realios Švedijos 
nuotekų valymo įrenginių modernizavimo alternatyvos nacionaliniu mastu.  

Lenkijoje ir Lietuvoje nėra nei teisinio pagrindo nei kitų dokumentų, susijusių su nuotekose 
esančių farmacinių medžiagų stebėsena ir/arba jų šalinimu. Tačiau, abiejose šalyse galioja 
nacionaliniai teisės aktai, įtvirtinantys prioritetinių medžiagų vertinimo reikalingumą. Lenkijoje, kai 
kurioms vandens aplinkai ypač kenksmingoms medžiagoms nustatytos pramoninių nuotekų 
taršos rodiklių didžiausios leistinos vertės. 

Galima daryti išvadą, kad šiuo metu egzistuoja įvairūs techniniai sprendimai, kurie gali būti 
racionaliai integruoti į esamus valymo procesus. Sprendimai, kurie buvo vertinami, daugiausia 
pagrįsti ozonavimu ir/arba aktyvuotos anglies naudojimu bei įvairiais šių technologijų deriniais. 
Pagrindinis klausimas ir susirūpinimą keliantis dalykas - nuotekose esančių MT šalinimo/valymo, 
pavyzdžiui, farmacinių medžiagų, išlaidos. Iš kitos pusės, neįmanoma tiesiogiai kiekybiškai 
įvertinti naudą, susijusią su bendru vandens kokybės pagerėjimu iš nuotekų srauto pašalinus MT. 
Nepaisant to, tikimasi, kad tai gali prisidėti prie tvarios maisto gamybos, geriamojo vandens 
tiekimo ir lietaus vandens panaudojimo. Tai taip pat būtų naudinga užtikrinant maudyklų vandens 
apsaugą ir vandens ekosistemų gerovę. Pagaliau, tikimasi, kad tai padėtų sumažinti atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms plitimą. Bendrai, tai gali paskatinti platesnį visuomenės pritarimą 
padidėjusioms išlaidoms, susijusioms su mūsų Europos nuotekų valymo įrenginių 
modernizavimu. 
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1 Įvadas 

Paviršinio ir požeminio vandens telkiniai atlieka daugybę funkcijų. Jie yra svarbūs ekosistemoms, 
pasižyminčioms didele gamtine įvairove, laisvalaikio zonoms, hidroelektrinių vandens 

saugykloms ir geriamojo vandens/ drėkinimui skirto vandens ištekliams. Siekiant patenkinti visus 

dabartinius poreikius ir išsaugoti vandens išteklius ateities kartoms, būtina užtikrinti tvarų jų 
valdymą. Tokie tikslai apibrėžti ES Bendrosios vandens politikos direktyvoje1, siekiant užtikrinti 
gerą ekologinę ir cheminę vandens telkinių būklę. Apytikriais skaičiavimais, pramonės, 

komercijos srityje ir namų ūkiuose kiekvieną dieną naudojama daugiau kaip 30 000 skirtingų 
medžiagų (pvz., žmonėms skirti vaistai ir veterinariniai vaistai, augalų apsaugos produktai, 
biocidai, asmens higienos gaminiai, buitinės chemijos gaminiai ir skalbikliai).2 Į mūsų aplinkinius 

vandens telkinius šie junginiai gali patekti iš sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių. Šiuo 
požiūriu, nuotekų valyklos yra savotiški kenksmingų cheminių medžiagų sutelktosios taršos 

šaltiniai. Tokie antropogeniniai junginiai yra svarbus stresą sukeliantis veiksnys, kadangi šių 
junginių buvimas vandens aplinkoje, net esant labai mažoms koncentracijoms (mažesnėms kaip 

μg/L), gali kelti pakankamai didelį susirūpinimą dėl jų toksikologinio poveikio.3 Dėl to, kad 

aplinkoje dažnai aptinkamos labai mažos šių junginių koncentracijos, jie pavadinti “mikroteršalais” 
(MT). Šioje ataskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas farmacinių medžiagų, antibiotikų ir 
hormonų išleidimui į mūsų aplinką. Siekiant sumažinti šių teršalų poveikį aplinkai, reikalinga 

kompleksinė ir koordinuota strategija, kuri apimtų su šaltiniu ir vartotoju susijusias poveikio 

mažinimo strategijas, ir taip pat atitinkamą strategiją nuotekų išleidimo vietose, kaip pavaizduota 

schemoje, 1 pav.  

 

1 pav. Strategijos, kurios turi būti įgyvendintos siekiant sumažinti farmacinių medžiagų, antibiotikų, hormonų 

ir kitų MT išleidimą į vandens aplinką.  

Toliau pateikiamas naujausias su šaltiniu ir vartotoju susijusios farmacinių medžiagų išleidimo ir 
poveikio mažinimo strateginis požiūris: 

                                                      

1 Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB 
2 OECD (2017), OECD Environmental Performance Reviews: Switzerland 2017, OECD Publishing, Paris,  
3 Schwarzenbach et al. (2006) The challenge of micropollutants in aquatic systems. Science 313(5790):1072-7. 

su šaltiniu susijusi strategija su vartotoju susijusi strategija „end-of-pipe“ strategija 

Nuotekų valykla 

Pramonė 

namų ūkiai ligoninės slaugos 
namai 

Augalinin-
kystė 

Gyvulinin-
kystė 

Žemės ūkis 

miesto tipo gyvenvietė 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwarzenbach%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16931750
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16931750
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Farmacinės medžiagos:4,5 

 pateikti visus aplinkos apsaugos požiūriu svarbius duomenis apie veikliąsias medžiagas, 

 surinkti duomenis apie veikliųjų medžiagų pardavimus ir naudojimą, 

 atlikti daugiau mokslinių tyrimų su aplinkai nekenksmingais ingredientais, kuriais galima būtų 
pakeisti žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų patvarius, biologiškai besikaupiančius ir/arba 
toksiškus aplinkai ingredientus, 

 informuoti gydytojus, vaistininkus ir klientus apie su farmacinėmis medžiagomis susijusius 

aplinkosauginius aspektus ir apie tai, kaip turi būti tvarkomi nesuvartoti vaistai. 

Taip pat buvo suformuluotos atskiros strategijos, skirtos asmens higienos gaminiams, valymo 

medžiagoms ir biocidams (skirtiems dezinfekcijai, medžiagų apsaugai, kenkėjų kontrolei), ir taip 

pat augalų apsaugos produktams,6 bet šioje ataskaitoje jos nebus išsamiau aptariamos.  

Visiems pirmiau paminėtiems veiksmams reikia laiko ir didelių išteklių, siekiant žymiai sumažinti 
MT kiekius gamybos ir vartojimo etapuose. Be to, šios strategijos negali užkirsti kelio visiems 

farmacinių medžiagų patekimo į aplinką atvejams, kadangi kai kurios medicinoje naudojamos 

farmacinės medžiagos absoliučiai būtinos mūsų sveikatos priežiūros sistemose ir jų negalima 

paprastai pakeisti alternatyviomis aplinkai nekenksmingomis medžiagomis. Viena didelį 
susirūpinimą kelianti grupė – antibiotikai. PSO duomenimis, šiandien atsparumas antibiotikams 

yra viena didžiausių grėsmių globaliai sveikatai ir vystymuisi.7 PSO konstatuoja, kad kuriami nauji 

antibiotikai, bet, manoma, kad nei vieni iš jų nebus veiksmingi prieš pavojingiausias, antibiotikams 

atsparių bakterijų padermes. Todėl, nerealu, kad veiksmingų antibiotikų kūrimui būtų galima 
taikyti papildomus apribojimus, pavyzdžiui, susijusius su aplinkosaugos veiksniais. 

Kadangi dauguma farmacinių medžiagų galiausiai patenka į miesto nuotekų sistemą, siūloma 
didžiausią dėmesį skirti nuotekų valymo technologijoms („end-of-pipe“ technologijoms), kurios 

šiandien yra pagrindinis apsauginis barjeras, skirtas kontroliuoti vandens užteršimą organinėmis 
medžiagomis, azotu ir fosforu.8 Tačiau, efektyvų plataus spektro farmacinių medžiagų šalinimą 
šiandien taip pat galima pasiekti panaudojant pažangią ketvirtąją (ketvirtinę) nuotekų valymo 
pakopą, kurią aptarsime toliau. 

                                                      

4 The Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment currently being developed by the European Commission 
(EC) according to the Article 8c of Directive 2008/105/EC (amended by Directive 2013/39/EU), for details see: Road map 
Strategic approach to pharmaceuticals in the environment (Ref. Ares(2017)2210630 – 28/04/2017) 
5 EurEau Position Paper. EurEau’s Contribution to the European Commission Strategic Approach on Pharmaceuticals in 
the Environment, 26 May 2014, www.eureau.org 
6 Kümmerer et al. (2015) Long-Term Strategies for Tackling Micropollutants. In: Fatta-Kassinos D., Dionysiou D., 
Kümmerer K. (eds) Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse. The Handbook of Environmental 
Chemistry, vol 45. Springer, Cham 
7 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance [Accessed February 2019] 
8 Hillenbrand et al. (2017) Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of 
the German Federal Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic 
environment. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Umweltbundesamt. Berlin, 33 
pp. http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32008L0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0039
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html
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2 Dabartinės nuotekų valymo sistemos ir MT, 

įskaitant farmacines medžiagas, šalinimas 

Mokslinių tyrimų programų, kurios ES ir kitose šalyse buvo vykdomos anksčiau ir tęsiamos šiuo 
metu, plataus spektro skirtingų galimų MT pasklidimo šaltinių tyrimų rezultatai parodė, kad 

nuotekų valyklos yra pagrindinis MT, pavyzdžiui, farmacinių medžiagų, patekimo į aplinką ir 
pasklidimo kelias ir kad nuotekų valyklos - svarbūs sutelktosios taršos šaltiniai.9 Ypatingą 
susirūpinimą kelia vandens telkiniai – nuotekų priimtuvai, kuriuose didelę santykinę dalį sudaro 

išvalytos nuotekos, pavyzdžiui, maži upeliai, ežerai ir priekrantės vandenys. Į tokius vandens 

telkinius skirtingi MT gali būti išleidžiami vienu metu, ir gali pasireikšti visų MT bendras toksinis 

poveikis. Be to, siekiant suprasti bendrą poveikį vandens aplinkoje esančiai biotai, be pirminių 
junginių, reikia atsižvelgti ir į transformacijos produktų poveikį. 

ES teisėje strategija, skirta užkirsti kelią MT patekimui į aplinką ir sumažinti jų poveikį, grindžiama  
“atsargumo principu” ir “teršėjas moka principu”.10 Vadinasi, reikalingas įvairių suinteresuotųjų 
šalių dialogas, siekiant bendro supratimo ir požiūrio šiais klausimais: (I) siūlomos būdingosios 

medžiagos MT stebėsenai nacionaliniu ir visos ES lygiu, (II) praktiškų ir perspektyvių techninių 
sprendimų, skirtų MT šalinimui, sukūrimas ir (III) efektyvios investicijų į naują infrastruktūrą 
finansavimo programos (2 pav.).  

 
 

2 pav. Įvairios suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios dialoge dėl MT šalinimo (parengta remiantis11) 

                                                      

9 Eggen et al. (2014) Reducing the discharge of micropollutants in the aquatic environment: the benefits of upgrading 
wastewater treatment plants. Environ Sci Technol. 15;48(14):7683-9. 
10 2004 m. balandžio 21 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), nustato sistemą, pagrįstą teršėjas moka principu, siekiant išvengti 
žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti). Teršėjas moka principas įtvirtintas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (191(2) 
straipsnis). 
11 Hillenbrand et al. (2017) Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of 
the German Federal Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic 
environment, https://www.bmu.de/en/download/Recommendations-from-the-muliti-stakeholder-dialogue-on-the-trace-
substance-strategy-of-the-german-f 

Gamintojai 

Nacionalinės valdžios 
institucijos 

Vietos valdžios 
institucijos 

Visuomenė Vandens ir nuotekų 
valdymo sistemos 

Vartotojai 

Daugiašalis 
dialogas 

http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
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Anksčiau, įprastinės nuotekų valyklos, kurių veikimas grindžiamas aktyviojo dumblo naudojimu, 

buvo sėkmingai statomos ir pritaikomos kontroliuoti organinių medžiagų ir biogeninių medžiagų, 

pavyzdžiui, azoto ir fosforo, pasklidimą. Tačiau, šiandien akivaizdu, kad tokių technologijų 
efektyvumas šalinant MT, įskaitant daugelį farmacinių medžiagų, antibiotikų ir hormonų, 
nepakankamas. Kai kurie MT, kuriems būdingas žemas sorbcijos koeficientas, didelis tirpumas 

vandenyje ir/arba atsparumas biologiniam skaidymui, nuotekų valymo procese gali veikti kaip 

inertiniai teršalai ir iš nuotekų valyklų patekti į aplinką nepakitę. Egzistuoja keletas veiksnių, 

lemiančių MT šalinimo iš nuotekų efektyvumą. Vienas svarbiausių veiksnių - MT savybės, kaip 
pavaizduota 3 paveikslėlyje.  

 

 

 

3 pav. MT savybės, kurios yra svarbios jų šalinimo iš nuotekų procesuose 

Pažymėtina, kad farmacinės medžiagos, antibiotikai ir hormonai sudaro labai mišrią ir 

nehomogeninę MT grupę, ir kad šie teršalai pasižymi didele skirtingų savybių įvairove. Šios 
savybės, pavyzdžiui, gali būti dydis, krūvis ir hidrofobiškumas. Be MT savybių, taip pat svarbūs ir 
kiti veiksniai, pavyzdžiui, įrenginio konfigūracija ir eksploatavimo sąlygos nuotekų valykloje. 

Tokiems veiksniams priskiriama, pavyzdžiui, hidraulinio išlaikymo trukmė (HRT), nuotekų pH ir 
temperatūra. Tačiau, daroma prielaida, kad medžiagų su panašiomis fizinėmis-cheminėmis 
savybėmis elgsena valymo proceso metu yra pakankamai stabili. 

Prieš pateikiant įprastinių ir pažangių valymo technologijų efektyvumo šalinant iš nuotekų 

farmacines medžiagas ir antibiotikus išsamesnę analizę, trumpai apžvelgsime teisinius ir 

rekomenduojamus pagrindus, kurie užtikrina šių MT stebėseną ir šalinimą.   

krūvis hidrofobiškumas 

molekulės dydis 

krūvis hidrofobiškumas 

lakumas molekulinė masė 

adsorbcija biologinis skaidumas 

Mikroteršalų savybės 
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3 Farmacinių medžiagų stebėsenos ir šalinimo 
teisinis ir rekomenduojamas pagrindas 

Bendrosios vandens politikos direktyvoje12 (BVPD) išdėstyta vandens apsaugos strategija, o 

sprendimu 2455/2001/EB13 sudarytas 33 prioritetinių medžiagų sąrašas, įskaitant 13 medžiagų, 
kurios identifikuotos kaip “prioritetinės pavojingos medžiagos” (išsami informacija pateikta A 

priede, šios ataskaitos pabaigoje). Šis pirmasis sąrašas buvo pakeistas direktyvos dėl aplinkos 
kokybės standartų (direktyva 2008/105/EB)14 (AKS) II priedu, kuriuo nustatomos 33 prioritetinių 
medžiagų (II priedas) ir 8 kitų teršalų (III priedas) koncentracijų ribinės vertės paviršinio vandens 
telkiniuose (išsami informacija pateikta šios ataskaitos B priede). Vėliau Komisija šį sąrašą 
peržiūrėjo. Be to, 2013 m. direktyva 2013/39/ES15 iš dalies buvo pakeistos Bendrosios vandens 

politikos direktyva ir direktyva dėl aplinkos kokybės standartų (AKS) (žr. A priedą) ir sukurtas 

stebėsenos sąrašo mechanizmas. Stebėsenos sąrašas – potencialių vandens teršalų, kurių 
stebėsena laikinai turi būti vykdoma paviršinio vandens telkiniuose, siekiant gauti aukštos 
kokybės duomenų iš visos Europos Sąjungos rinkinius, leidžiančius nustatyti riziką, kurią šie 

teršalai kelia vandens aplinkai. Į pirmąjį stebėsenos sąrašą, kuris buvo paskelbtas 2015 m.16, 

įtraukta dešimt medžiagų arba medžiagų grupių (žr. 1 lentelę). Peržiūrėjus pirmąjį stebėsenos 
sąrašą, sudarytas antrasis stebėsenos sąrašas 17. Komisija nusprendė išbraukti penkias 
medžiagas arba medžiagų grupes (diklofenaką, herbicidus: oksadiazoną ir trialatą, ir nuo saulės 
poveikio apsaugančių gaminių ingredientą: etilheksilo metoksikinamatą (2-ethylhexyl-4-

methoxycinnamate) bei pramoninį junginį: butilintą hidroksitolueną (2,6-di-tert-butyl-4-

methylphenol), ir į sąrašą įtraukė tris naujas medžiagas: pesticidą: metaflumizoną, ir du 

antibiotikus: amoksiciliną ir ciprofloksaciną. Antibiotikų įtraukimas į antrąjį stebėsenos sąrašą 
atitinka Bendros sveikatos koncepcija grindžiamą Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms (AMR) veiksmų planą,18 kuris, be kita ko, palaiko stebėsenos sąrašo panaudojimą, 

siekiant sukaupti daugiau informacijos ir įvertinti riziką, kurią žmonių ir gyvūnų sveikatai kelia 

aplinkoje esančios antimikrobinės medžiagos. Antrasis atnaujintas stebėsenos sąrašas 
paskelbtas 2018 m. (1 lentelė). 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta pirmiau, galima daryti išvadą, kad Europos Sąjungoje 
nenumatyti jokie reikalavimai iš nuotekų pašalinti farmacines medžiagas. Tačiau, egzistuoja 

poreikis, kurį suformulavo Europos Komisija ir kitos organizacijos, vykdyti šių medžiagų 

                                                      

12 ES bendrosios vandens politikos direktyva 2000/60/EB, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
13 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2455/2001/EB nustatantis prioritetinių medžiagų 
vandens politikos srityje sąrašą ir papildantis direktyvą 2000/60/EB 
14 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens 
politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 
86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0105 
15 2013 m. rugpjūčio 12 d. direktyva 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos 
dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:EN:PDF 
16 2015 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų 
Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas 
(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1756) 
17 2018 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/840, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų 
Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas ir kuriuo 
panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 
18 https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#dir_prior
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#dir_prior
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#prop_2011
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#prop_2011
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/first-watch-list-emerging-water-pollutants


 

  

8 

stebėseną Europos lygiu, kaip apibrėžta ES pirmajame stebėsenos sąraše ir antrajame 
stebėsenos sąraše. Bendros sveikatos koncepcija grindžiamame Europos kovos su atsparumu 

antimikrobinėms medžiagoms (AMR) veiksmų plane taip pat konstatuojama, jog reikia atlikti 

daugiadisciplininius tyrimus, kad būtų galima sukurti: (I) naujas priemones aplinkoje esančių 
antimikrobinių medžiagų ir antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų stebėsenai, ir 
(II) naujas technologijas, kurios užtikrintų efektyvų ir greitą antimikrobinių medžiagų suskaidymą 
nuotekose  ir aplinkoje, siekiant sumažinti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms paplitimą. 

Atsižvelgiant į ES teisinį pagrindą ir rekomendacijas, nacionaliniu lygiu buvo imtasi tam tikrų 
veiksmų, susijusių su junginių, kurių stebėsena turėtų būti vykdoma, identifikavimu. MORPHEUS 

projekte dalyvaujančių keturių šalių Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniai teisės 
aktai ir/arba joms skirtos rekomendacijos aptariamos toliau, santrauka pateikta C priede. 

1 lentelė. Mikroteršalai, įskaitant farmacines medžiagas, antibiotikus ir hormonus, įtraukti į ES 
1 stebėsenos sąrašą ir 2 stebėsenos sąrašą. 

Junginiai 

1 stebėsenos 
sąrašas 

2015 m. 

2 stebėsenos 
sąrašas 

2018 m. 

Farmacinės medžiagos 

Diklofenakas X - 

Ciprofloksacinas - X 

Amoksicilinas - X 

Makrolidiniai antibiotikai (eritromicinas, klaritromicinas, 
azitromicinas) 

X X 

 Sintetiniai ir natūralūs hormonai 
Estronas (E1) X X 

17-beta-estradiolis (E2),  X X 

17-alfa-etinilestradiolis (EE2) X X 

Nuo saulės poveikio apsaugančių gaminių ingredientai 
Etilheksilo metoksikinamatas X - 

Pesticidai 

Methiocarb (fenolio metilkarbamatas) X X 

Herbicidai 

Trialatas X - 

Oksadiazonas X - 

Insekticidai 

Neonikotinoidai  (imidaklopridas, tiaklopridas, 
tiametoksamas, klotianidinas, acetamipridas) 

X X 

Metaflumizonas - X 

Pramoniniai junginiai 

Butilintas hidroksitoluenas X - 

3.1 ŠVEDIJA 

Švedijos Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) duomenimis šiuo metu Švedijos rinkoje yra daugiau 

kaip 1 000 veikliųjų farmacinių medžiagų (VFM) ingredientų.19 Galimybės šiuos junginius ištirti ir 

                                                      

19 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/ 
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identifikuoti iš aplinkos paimtuose vandens sudėtiniuose mėginiuose priklauso nuo pažangių 
technologijų, pagrįstų skysčių chromatografija–tandemine masių spektrometrija (LC-MS/MS), 

prieinamumo.20,21 Be to, turi būti sukurti specialūs metodai, skirti pasirinkto skaičiaus junginių 

tyrimams. Per paskutinius tris dešimtmečius, šie metodai pritaikyti vis didesniam farmacinių 

medžiagų, antibiotikų ir hormonų skaičiui. Šiuo metu jie naudojami daugiau kaip 100 junginių 

tyrimams. Dėl šios priežasties, galėjome sukaupti žymiai daugiau žinių apie nuotekose, 

paviršiniame vandenyje, požeminiame vandenyje ir aplinkinėse jūrose esančius MT.  

Iš kitos pusės, didėjant junginių, kuriuos galima ištirti panaudojant šiuos metodus, skaičiui, 
procesas darosi vis sudėtingesnis, ir tai gali turėti neigiamos įtakos kokybei ir duomenų 
interpretavimui. Be to, šis sudėtingumas lemia ir didesnes tyrimų išlaidas. Trečia, taikant 

skirtingus metodus, taip pat mažėja galimybės palyginti tyrimų rezultatus. 

Žvelgiant iš Švedijos perspektyvos, Švedijos medicinos produktų agentūra identifikavo 

problemas, susijusias su vandenyje esančių farmacinių medžiagų, antibiotikų ir hormonų tyrimais, 

ir konstatavo, kad būtina atlikti koordinuotus tyrimus nacionaliniu lygiu (palyginkite su 8 skyriumi 

“Švedijos strategija”). 2015 m. ši institucija išleido ataskaitą švedų kalba: “Miljöindikatorer inom 
ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) 2015” [Aplinkosaugos rodikliai nacionalinės 

farmacinių medžiagų strategijos kontekste (NLS)].22 Ataskaitoje rašoma: “Darbo grupė laikosi 

nuomonės, kad „aplinkoje esančių farmacinių medžiagų koncentracijos“ rodikliui turėtų būti 
suteiktas aukščiausias prioritetas. Todėl, kad, be to, jog šis rodiklis yra labai svarbus vykdant 

aplinkoje esančių vaistų likučių paplitimo bėgant laikui stebėseną, siekiant įvertinti įgyvendintų 

priemonių poveikį, darbo grupės nuomone, egzistuoja didelės galimybės optimizuoti viešųjų 
išteklių panaudojimą geriau koordinuojant aplinkoje atliekamus matavimus. Anksčiau skirtingi 

suinteresuotieji asmenys atlikdavo daug matavimų, kurie nebuvo koordinuojami.” Be to, Švedijos 

medicinos produktų agentūra rašo: “Darbo grupės tęsiamas darbas buvo sukoncentruotas į 
pasiūlymų dėl medžiagų, kurios turėtų būti stebimos aplinkoje, rengimą, t.y. farmacinių medžiagų 

vandenyje, dumble, į nuotekų valyklas atitekančiame ir išleidžiamame vandenyje, biotoje ir kt., 

paplitimo įvertinimą.” Ataskaitos pabaigoje siūloma vykdyti išvardytų 22 “būdingųjų farmacinių 
medžiagų” stebėseną (išsami informacija pateikta 7 lentelėje). Šių junginių tyrimas nenumatytas 

įstatymu, tačiau reikia pastebėti, kad kai kurios iš pasiūlytų medžiagų įtrauktos į Europos 
Komisijos medžiagų, kurių stebėsena vandens politikos srityje turi būti vykdoma visoje Europos 

Sąjungoje (stebėsenos sąrašas, (ES) 2015/4954). 

2013 m. Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūra paskelbė taisykles, kuriuose pateikiama 

paviršinio vandens telkinių aplinkos kokybės standartų klasifikavimo sistema.23 Juose numatyti 

tam tikrų teršalų vidaus paviršinio vandens telkiniuose ir taip pat priekrantės vandenyse vertinimo 
pagrindai. Į medžiagų sąrašą įtraukta farmacinė medžiaga – diklofenakas. Tam, kad paviršinis 
vanduo galėtų būti laikomas geros aplinkos būklės, nustatyta didžiausia diklofenako koncentracija 

- 100 ng/L, išreikšta kaip metinis vidurkis. Atitinkama koncentracija priekrantės vandenyse buvo 
                                                      

20 Svahn O. & Björklund E. (2016) Increased electrospray ionisation intensities and expanded chromatographic 
possibilities for emerging contaminants using mobile phases of different pH, Journal of Chromatography B, 1033 1–10,  
21 Hermes et al. (2018) Quantification of more than 150 micropollutants including transformation products in aqueous 
samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry using scheduled multiple reaction monitoring. Journal of 
Chromatography A. Vol. 1531, 64-73. 
22 Report from the Office of the Centre for Better Use of Pharmaceuticals, Swedish Medical Products Agency 
07/09/2015 - Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) [Aplinkosaugos rodikliai nacionalinės 
farmacinių medžiagų strategijos kontekste (NLS)]; 7 puslapiai. 
23 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. HVMFS 
2013:19, Came into force 2013-09-01. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967317316680#!
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dešimt kartų mažesnė, siekia 10 ng/L. Šie dydžiai ateityje gali būti peržiūrėti, kadangi pastaruoju 

metu įvairios suinteresuotųjų asmenų grupės diklofenakui skyrė daug dėmesio, dėl jo, kaip 

nereceptinio vaisto, didelių vartojimo apimčių ir aplinkai daromos žalos.24 

3.2 VOKIETIJA 

Vokietijos aplinkos sektoriuje apie mikroteršalų problema žinoma jau daugelį metų, ir tai tiesiogiai 

atsispindi priimtuose nacionaliniuose teisės aktuose, pavyzdžiui, Potvarkyje dėl paviršinio 
vandens (OGewVO, išsami informacija pateikta C priede). Šiuo potvarkiu įgyvendinami Europos 

reikalavimai dėl AKS ir reglamentuojamas vadinamųjų prioritetinių medžiagų išleidimas į aplinką. 

Tačiau, į šį medžiagų sąrašą iki šiol neįtrauktos farmacinės medžiagos, nors Federalinė aplinkos 
agentūra (UBA) jau buvo pateikusi pasiūlymus dėl AKS (palyginkite su 7 skyriumi “Vokietijos 

strategija”). Įgyvendinant kitą mokslinių tyrimų finansavimo programą „Naujų teršalų ir patogenų 
rizikos valdymas vandens cikle“ (RiSKWa), parengta rekomendacija dėl būdingųjų medžiagų 
sąrašo, skirta identifikuoti taršos šaltinius, nustatyti vandens kokybės antropogeninius pokyčius 
ir kontroliuoti/stebėti gamtinius ir techninius valymo procesus25. Į šių būdingųjų cheminių 
medžiagų sąrašą įtraukta keletas farmacinių medžiagų, tačiau, tik siekiant aukščiau paminėto 

funkcinio tikslo – šios medžiagos neatspindi taršos lygio arba atitikimo vandens kokybės 
standartams, poveikio žmonėms ir ekotoksikologinis kriterijai nebuvo įtraukti. Iki šiol šie 
indikatoriai nenustatyti teisės aktuose. 

Taip pat buvo imtasi priemonių susijusių su farmacijos produktų gamyba, išduodant leidimus 

naujoms medžiagoms. Pagal Vokietijos vaistų įstatymą, nuo 1998 m. Vokietijoje, išduodant 
leidimus žmonėms skirtiems ir veterinariniams vaistams, privaloma atlikti rizikos aplinkai vertinimą 
(RAV)26. Europos medicinos agentūra paskelbė rekomendaciją dėl žmonėms skirtų farmacinių 
medžiagų rizikos aplinkai vertinimo, kurį atliekant turi būti įvertinta galima ekotoksikologinė 
rizika27. 

Šiuo metu, politiniu lygiu vyksta diskusija dėl mikroteršalų strategijos ir keliose Vokietijos 

federalinėse žemėse, ypač Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Badeno-Viurtenbergo žemėse, keliose 

nuotekų valyklose įvykdyta modernizacija, įdiegiant ketvirtąją valymo pakopą, skirtą MT šalinimui 
(žr. skyrių “Vokietijos strategija” žemiau). Pagrindinė šių regioninių priemonių įgyvendinimo 
priežastis - būtinybė imtis neatidėliotinų veiksmų: Reino-Rūro upės baseine tai lėmė didelis 

gyventojų tankumas. Šis veiksnys sąlygoja ne tik didesnius suvartojamų farmacinių medžiagų 
kiekius, bet taip pat ir tai, kad natūraliuose vandens telkiniuose nuotekos sudaro didelę dalį. Taigi, 

problema, susijusi su mikroteršalais, įskaitant farmacines medžiagas, pirmiausia iškilo 
paveiktuose Vokietijos regionuose.  

Nepaisant to, toliau vykdomi regioniniai ir nacionaliniai moksliniai tyrimai ir rengiama bendra 

nacionalinė strategija, kuria siekiama suderinti koncepciją ir priemones, skirtas mažinti farmacinių 
medžiagų išleidimą į vandens ekosistemas.  

                                                      

24 Ringbom et al. (2017) Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövsLäkartidningen; 114:EWL6 
25 Jekel & Dott (2013): RiSKWa-Leitfaden: Polare organische Spurenstoffe als Indikatoren im anthropogen beeinflussten 
Wasserkreislauf. Ergebnisse des Querschnittthemas Indikatorsubstanzen 
26 Ebert et al. (2010): Umweltrisikobewertung von Humanarzneimitteln. Pharmazeutische Industrie, 72, 1517-20 
27 EMA (2006). Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use 
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3.3 LENKIJA 

Lenkijoje nėra nei teisinio pagrindo nei kitų dokumentų, reglamentuojančių farmacinių medžiagų 
tyrimus arba šalinimą iš nuotekų. Tačiau, reikėtų paminėti, kad teisinis pagrindas nacionaliniams 

normatyviniams dokumentams, kuriais nustatoma prioritetinių medžiagų vertinimo būtinybė, yra 

2017 m. liepos 20 d. Vandens įstatymas28. 2016 m. Aplinkos ministerija (Įstatymų oficialusis 
leidinys Nr. 2016, 681 punktas)29 paskelbė 45 prioritetinių medžiagų sąrašą, remiantis direktyva 
2013/39/ES. Šiuo metu Lenkijos Aplinkos apsaugos inspekcija vykdo prioritetinių medžiagų, 
kurioms buvo nustatyti aplinkos kokybės standartai floroje ir faunoje, prioritetinių medžiagų, 
galinčių kauptis nuosėdose, ir į stebėsenos sąrašą įtrauktų, vandens aplinkai ypač kenksmingų 
medžiagų, stebėseną. Be to, sutinkamai su šio privalomo Vandens įstatymo 45 straipsnio 1 

skyriaus 1 punktu, Aplinkos ministerija turi išleisti potvarkį dėl sąlygų, kurios yra privalomos 

išleidžiant nuotekas į vandenį arba dirvožemį, ir dėl vandens aplinkai ypač kenksmingų medžiagų 
(kuriuo iš dalies keičiamas galiojantis teisinis pagrindas: Įstatymų oficialusis leidinys. Nr. 2014, 

1800 punktas30).  

Iki šiol, galiojančiuose įstatymuose nebuvo padaryti jokie pakeitimai. Šiuo metu, kai kurioms 

vandens aplinkai ypač kenksmingoms medžiagoms, nustatytos taršos indikatorių maksimalios 
leistinos vertės pramoninėms nuotekoms (išsami informacija pateikta D priede). Tačiau, Lenkijos 

Nacionalinėje aplinkos monitoringo 2016-2020 metų programoje pažymima būtinybė tęsti 
pradėtus darbus (ir įgyvendinti naujus uždavinius), susijusius su ES reikalavimais, nustatytais 

aplinkos stebėsenos sistemai, ypač įgyvendinant Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/39/ES dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje. Kenksmingų medžiagų (įskaitant 
prioritetines medžiagas) stebėsena vandens aplinkoje turi būti vykdoma kiekvienais metais 

vandens telkinių reprezentatyviuose taškuose. Jei per pirmą visus metus trunkantį stebėsenos 
ciklą gauti rezultatai parodo, kad šios medžiagos koncentracija neviršija leistinų ribinių verčių, 

stebėjimų dažnumas gali būti sumažintas iki mažiausiai 4 matavimų per metus (kurie atliekami 

ne rečiau kaip kas 3 mėnesius). Monitoringo metu surinkti duomenys perduodami į “Ekoinfonet 

IT” sistemą31 , priklausančią Aplinkos apsaugos inspekcijai ir, pateikus prašymą, juos galima gauti 
raštu arba elektronine forma.  

3.4 LIETUVA 

Lietuvoje ilgalaikė ir vidutinio laikotarpio aplinkos apsaugos strategija ir vandens valdymo politikos 

nuostatos išdėstytos dviejuose strateginiuose dokumentuose, kurie buvo priimti pastaraisiais 

metais.  

2015 m. Lietuvos Seimas (Parlamentas) patvirtino Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją. 

Strategijoje apibrėžtos prioritetinės aplinkos apsaugos politikos sritys, ilgalaikiai tikslai iki 
2030 metų ir Lietuvos aplinkos, įskaitant vandens išteklius, valdymo koncepcija iki 2050 m. 

Siekiant mažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekius vandens telkiniuose, strategijoje 

akcentuojama pažangių technologijų diegimo svarba ir subalansuotas augalų apsaugos 
medžiagų naudojimas.  

                                                      

28 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 
29 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000681 
30 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800 
31 http://ekoinfonet.gios.gov.pl/ 
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Siekiant užkirsti kelią išleidžiamų nuotekų žalingam poveikiui, strategijoje apibrėžtos šios 
pagrindinės įgyvendinimo kryptys: gerinti visuomenės supratimą apie nuotekų poveikį vandens 
aplinkai; užtikrinti, kad įmonės kontroliuotų prioritetines pavojingas medžiagas, kurios gali būti 
išleistos į nuotekas, ir kad visos susidariusios nuotekos būtų surenkamos ir tvarkomos laikantis 
nustatytų reikalavimų; užtikrinti nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, 
efektyviai panaudojant ES finansines priemones. Taip pat daugiau dėmesio turi būti skiriama 

ūkinę veiklą vykdančių objektų kontrolės stiprinimui, ir taip pat integruotos taršos prevencijos ir 
kontrolės sistemos įdiegimui.  

Konkretūs rodikliai ir priemonės išdėstyti Lietuvos Vyriausybės patvirtintoje vidutinio laikotarpio 

Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programoje, ir 2017 m. Programos įgyvendinimo 
veiksmų plane, kurį patvirtino Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos. 

Platus numatytų priemonių spektras skirtas paviršinio ir požeminio vandens telkinių būklei gerinti, 
pasiekti ir išlaikyti gerą Baltijos jūros ekologinę būklę, ir sumažinti potvynių keliamus pavojus bei 
jų pasekmes visoje šalyje, ir kt. Veiksmų planas visų pirma turėtų prisidėti prie taršos prevencijos 
ir pasklidosios žemės ūkio taršos sumažinimo. Plane taip pat numatytos upių užtvankų ir 
hidromorfologinių pokyčių poveikio vandens telkiniams mažinimo priemonės ir taršos iš 
sutelktosios taršos šaltinių mažinimas. Kalbant apie sutelktosios taršos šaltinius, numatytos šios 
pagrindinės priemonės: padidinti nuotekų valymo efektyvumą 12-oje nuotekų valyklų; užtikrinti, 
kad visos susidarančios nuotekos būtų surenkamos ir išvalomos laikantis nustatytų reikalavimų; 

užtikrinti nuotekų valymo infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą; ir gerinti vandens tiekimo ir 

nuotekų valymo paslaugų prieinamumą, ypač mažuose miesteliuose ir gyvenvietėse, kuriose yra 
200–2000 gyventojų, pirmenybę teikiant ES investicijoms į  aglomeracijas, kuriose gyvena 

daugiau kaip 2000 gyventojų, ir kt. Nustatyti papildomi reikalavimai pašalinti azotą ir fosforą iš 

nuotekų, kurios išleidžiamos iš individualių namų ir mažų aglomeracijų. 

Siekiant sumažinti kenksmingų medžiagų emisijas, numatytos priemonės iš esmės orientuotos į 
aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos tobulinimą, kontrolę ir įgyvendinimą, stebėseną ir 
mokslinius tyrimus. 

Tačiau, šiuose strateginio planavimo dokumentuose nenumatytas pažangių nuotekų valymo 
technologijų diegimas siekiant šalinti mikroteršalus, įskaitant ir farmacines medžiagas. Vis dėlto, 

numatytos investicijos į eksperimentinius farmacinių medžiagų ir kitų mikroteršalų šalinimo 

technologinius sprendimus, kuriuos numatoma įdiegti Kretingos miesto nuotekų valykloje (išsami 
informacija pateikta 10 skyriuje “Lietuvos strategija”). 
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4 Pažangios farmacinių medžiagų šalinimo 
technologijos 

Iki šiol sukurta keletas MT šalinimo iš nuotekų technologinių procesų, pavyzdžiui, adsorbavimas 

panaudojant aktyvuotos anglies granules ir aktyvuotos anglies miltelius, membraninės sistemos 

(kartais diegiamos kartu su biologiniu skaidymu) ir pažangūs oksidacijos procesai (pavyzdžiui, 
O3, UV/H2O2 arba O3/H2O2). Per pastaruosius penkiolika metų keliose šalyse buvo vykdomi 

įvairūs laboratoriniai, bandomieji ir pilno pajėgumo tyrimai, siekiant ištirti pažangių valymo 
technologijų panaudojimo nuotekų valyklose galimybes. MT, įskaitant farmacinėms medžiagoms 
ir antibiotikams, šalinti naudoti procesai ir metodai išvardyti 2 lentelėje, o jų efektyvumas, 
remiantis naujausiais literatūroje paskelbtais duomenimis, pavaizduotas 3 lentelėje. Reikėtų 
pažymėti, kad 3 lentelėje pateikiamas ne išsamus farmacinių medžiagų, antibiotikų ir hormonų 
sąrašas, bet tik atrinkti pavyzdžiai. Vis dėlto, iš lentelėje pateiktų duomenų galima susidaryti 

vaizdą apie technologijų panašumus ir skirtumus. 

Literatūroje aprašomą didelį MT šalinimo kintamumą (3 lentelė), iš esmės, galima paaiškinti 
skirtingomis eksperimentų sąlygomis. Šie skirtumai susiję su skirtingu valymo įrenginių dydžiu, 

kuris svyruoja nuo mažų laboratorijos dydžio sistemų iki didelių visų nuotekų valymo įrenginių, ir 

su nuotekų kilme, kuri varijuoja nuo netikrų nuotekų iki tikrų nuotekų, išleidžiamų iš veikiančių 
nuotekų valyklų. Kitus skirtumus lemia nuotekų valyklos, kurioje buvo atliekami tyrimai, bendro 

efektyvumo svyravimai ir tai, kad tyrimai buvo atliekami skirtingais metų laikais. Be to, atliekant 

daugumą tyrimų pagrindinis dėmesys skiriamas tik nuotekų valymo technologinei linijai, o į 
nuotekų dumblo apdorojimo technologinę liniją paprastai neatsižvelgiama. Vis dėlto akivaizdu, 

kad kai kurie MT gali prisijungti prie dumblo dalelių ir pakartotinai patenka į cirkuliacijos sistemą 

su recirkuliaciniu dumblu arba yra pašalinami su pertekliniu dumblu. Apie recirkuliaciniame 

dumble arba pertekliniame dumble esančių MT išlikimą žinoma labai nedaug. Tačiau, reikėtų 
pažymėti, kad po perteklinio dumblo apdorojimo (pvz., vandens pašalinimo) išleidžiamos 
nuotekos, po mechaninio jų apdorojimo, paprastai yra pakartotinai nukreipiamos į nuotekų 
technologinę liniją. Dėl šios priežasties, apskaičiuojant MT likutį nuotekų valyklos sistemoje, reikia 

atsižvelgti į MT apkrovą, kuri yra pašalinama/ patenka iš nuotekų dumblo apdorojimo procesų 

metu. 

Dideli veikiančių nuotekų valymo sistemų skirtumai (kiekviena nuotekų valykla yra unikali), reiškia, 
kad egzistuoja labai daug galimybių jose įdiegti pažangias technologijas. Vadinasi, neįmanoma 
surasti vienintelį bendrą sprendimą visų MT, pavyzdžiui, farmacinių medžiagų, šalinimui visose 

nuotekų valyklose. Dėl šios priežasties, jei MT šalinimas numatytas kaip papildomas valymas 

nuotekų valykloje, prieš priimant sprendimą reikia imtis šių veiksmų: 

 Vykdyti MT stebėseną išvalytose nuotekose ir vandens telkiniuose, į kuriuos išleidžiamos 
nuotekos, siekiant nustatyti susirūpinimą keliančių MT prioritetinę tvarką, 

 Nustatyti reikalavimus MT šalinimo lygiui, 

 Atlikti palyginamuosius, kontrolinius bandymus ir bandymus nuotekų valykloje, siekiant: (I) 

patvirtinti MT šalinimo, panaudojant konkrečią technologiją veikiančioje nuotekų valykloje, 

efektyvumą, (II) įvertinti su šia technologija susijusias išlaidas, ir (III) patikrinti ar ši 
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technologija daro poveikį esamam nuotekų valymo procesui ir taip pat nuotekų dumblo 
apdorojimui, 

 Dalintis žiniomis, pvz., organizuojant pažintinius vizitus į kitas nuotekų valyklas, kuriose tokia 
pat technologija jau įdiegta. 

Visi pirmiau išdėstyti klausimai, išsamiau aptariami MORPHEUS projekto ataskaitoje 5.3.  

2 lentelė. MT šalinimui naudojami procesai ir metodai 

Procesas Metodas Privalumai Trūkumai Pastabos 

Fizinis 

- atvirkštinis 
osmosas 

- nanofiltravimas 

- mikrofiltravimas 

- efektyvus dideliam 
skaičiui skirtingų MT 

- MT šalinimo efektyvumas 
pakankamai/labai stabilus 

- Šalutinio produkto 
(koncentrato) tvarkymas 
problemiškas ir brangus 

- Didelės energijos sąnaudos 

- atskirai, šie metodai negali būti 
laikomi valymo metodais – 
juos taikant iš koncentrato 
(koncentruotų teršalų) tik 
išskiriamas filtratas 

- biologinis skaidymas dažnai 
derinamas su filtravimu (pvz., 
mikro/nanofiltravimu), siekiant 
užtikrinti stabilesnį MT 
šalinimo lygį 

- bioplėvelių susidarymas 
užtikrina didesnę bakterijų 
kolonijos įvairovę, ilgesnę 
išlaikymo trukmę ir didesnį 
dumblo amžių, ir tai, manoma, 
užtikrina geresnį MT kiekio 
sumažinimą 

- reikalingas kvalifikuotas 
personalas 

Biologinis 

- membraninis 
bioreaktorius 
(MBR)  

- judančio 
sluoksnio 
bioplėvelės 
reaktorius 
(MBBR) 

- kiti procesai, 
kuriuose 
naudojamos 
bioplėvelės 

- MT iš nuotekų šalinami 
biologiškai suskaidant ir 
adsorbuojant į aktyvųjį 
dumblą (pašalinamą iš 
sistemos kaip perteklinis 
dumblas) 

- MT šalinimo efektyvumas 
pakankamai stabilus 

- MT šalinimas – procesas, 
kuris priklauso nuo 
medžiagos ir bakterijų 
kolonijos 

- Nėra galimybių gerai 
kontroliuoti MT konversiją ir 
suskaidymą (nežinomi 
tarpiniai produktai) 

Adsorbci
nis 

- aktyvuotos 
anglies granulės 
(AAG)  

- aktyvuotos 
anglies milteliai 
(AAM) 

- efektyvus dideliam 
skaičiui skirtingų MT 

- MT šalinimo efektyvumas 
pakankamai stabilus 

- Reguliarus AAG 
pakeitimas/regeneravimas 

- naudojant AAM technologiją 
iš susidariusio perteklinio 
dumblo turi būti pašalintas 
vanduo ir jis turi būti 
sudegintas 

- aktyvuotos anglies 
regeneravimui reikalingas 
didelis energijos kiekis 

- naudojant IOA/BOA gali 
pasireikšti konkurencinė 
adsorbcija 

- aktyvuotos anglies gamyba ir 
regeneravimas daro poveikį 
aplinkai 

 

- efektyvi biologinio valymo 
pakopa (maža IOA/BOA 
koncentracija išleidžiamose 
nuotekose) – svarbi būtina 
sąlyga, kai MT šalinimui 
naudojama aktyvuota anglis 
arba ozonas  

Oksidacin
is 

- ozonavimas 

- UV/H2O2  

- O3/H2O2 

- lengvai keičiamas ozono 
dozavimas  

- MT šalinimo efektyvumas 
pakankamai stabilus 

- nevisiškai suskaidomi MT 

- Didelės energijos sąnaudos 

- ozono dozavimas priklauso 
nuo reikalavimų ir IOA/BOA 
koncentracijos  

-  naudojant ozonavimą 
reikalinga papildoma davalymo 
pakopa, kad būtų suardyti 
ozono likučiai ir apribotas 
kenksmingų transformacijos 
produktų paplitimas. 

- reikalingas kvalifikuotas 
personalas 
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3 lentelė. Atrinktų MT šalinimo taikant skirtingas, literatūroje aprašytas 32,33 nuotekų valymo technologijas, 

efektyvumo pavyzdys  

 CAS MBR MBBR 

O3 +  

filtravimas 

per smėlį 
AAG 

AAM + 

filtravimas 

per smėlį 
CW 

(%) 

Antimikrobinės medžiagos 

Klaritromicinas 37 0-99 47-61 >80 >80 >80 11-98 

Sulfametoksazolas 35-84 0-90 (-28)-28 >80 30-60 60-80 0-75 

Ciprofloksacinas 63-90 15-94 2-96 30-60 30-60 60-80 
netaiko

mas 

Hormonai 

Estradiolis (E2) 91-96 39-100 95-100 >80 >80 >80 0-100 

Analgetikai ir priešuždegiminiai vaistai 

Diklofenakas <0-81 <0-87 25-100 >80 60-80 60-80 0-75 

Ibuprofenas - - - 30-60 60-80 >80 - 

Beta blokatoriai 

Metoprololis - - - 30-60 >80 >80 - 

Kontrastinės medžiagos 

Iopamidolis - - - 30-60 30-60 30-60 - 

Diatriozatas - - - <30 <30 <30 - 

Kitos 

Mekopropas - - - 30-60 60-80 30-60 - 

Benzotriazolas 30-91 15-74 43-76 60-80 >80 >80 8-100 

CAS – paprastas aktyvusis dumblas, MBR – membraniniai bioreaktoriai, MBBR – judančio sluoksnio 
bioplėvelės reaktorius, AAG – aktyvuotos anglies granulės; AAM – aktyvuotos anglies milteliai, CW– įrengtos 
dirbtinės šlapynės 

                                                      

32 Krzeminski et al.. (2019) Performance of secondary wastewater treatment methods for the removal of contaminants of 
emerging concern implicated in crop uptake and antibiotic resistance spread: A review. Sci Total Environ. 648:1052-1081 
33 Mulder et al. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater 
Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krzeminski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30340253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30340253
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Iki šiol atlikta daug tyrimų, kuriais remiantis daroma išvada, kad, iš esmės, platų mikroteršalų 
spektrą pagrįstomis sąnaudomis galima pašalinti taikant dvi technologijas: ozonavimą ir valymą 

panaudojant aktyvuotą anglį.34,35 Todėl šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys bus skiriamas 

šiems metodams. 

4.1 Ozonavimas 

Apskritai, ozonavimas - efektyvi technologija, taikoma nuotekų valyklose MT kiekiui mažinti. 
Vienas iš ozonavimo panaudojimo vandeniniuose tirpaluose privalumų tas, kad hidroksilo (OH˙) 
radikalai, kurie susidaro ozono savaiminio skilimo vandenyje metu, neselektyviai reaguoja su 

farmacinėmis medžiagomis ir kitais MT. Be to, ozonavimas susilpnina kai kurias ekotoksines 

savybes, ypač estrogeninį poveikį. Ozono dezinfekuojančios savybės, kai kuriais atvejais, taip 

pat laikomos svarbiu šio metodo privalumu.36 

Tačiau, šis metodas taip pat turi ir keletą trūkumų. Pavyzdžiui, ruošiant geriamąjį vandenį, kai 

jame yra pakankamai didelė bromido jonų (Br-) koncentracija, ozono naudojimas ribojamas dėl 
kancerogeniniu poveikiu pasižyminčio bromato (BrO3

-) junginio susidarymo išvalytame 
vandenyje. JAV EPA37 ir ES38 kokybės standartai apriboja BrO3

- koncentraciją geriamajame 

vandenyje iki 10 μg/L. Daroma prielaida, kad taikant nuotekų valymo technologiją, esant šiuo 
metu naudojamoms ozono dozėms, kurios sudaro apie 0.6–1.0 g O3 vienam gramui IOA 

(ištirpusios organinės anglies) ir hidraulinio išlaikymo trukmė - apie 20–30 minučių, kai kurie MT 

nevisiškai mineralizuojami. Dėl šios priežasties, ozonavimo metu MT transformuojami į kitus 
junginius, kurie gali būti nevisiškai pašalinami iš nuotekų. Tarpinių produktų, kurių toksiškumas 

gali būti didesnis nei pirminių junginių, susidarymas labai svarbus ir plačiai tyrinėtas su ozonavimo 

metodu susijęs klausimas.39 Tačiau, iki šiol nebuvo užfiksuotas didelio toksiškų šalutinių produktų 

kiekio susidarymas visų nuotekų valyklose. Vis dėlto, Vokietijoje ir Šveicarijoje rekomenduojama 

ozonavimo technologiją įdiegti su papildomo biologinio davalymo arba filtravimo per smėlį 
pakopa, kad būtų pašalinti bet kokie biologiškai skaidūs šalutiniai transformacijos produktai. 

Tačiau, išsamūs filtravimo per smėlį efektyvumo šalinant chemiškai aktyvius junginius tyrimai 

nebuvo atlikti. 

Pažymėtina, kad, technologiniu požiūriu, ozonas yra nestabilus ir todėl negali būti saugomas 

vietoje, bet turi būti pagamintas prieš pat jo panaudojimą. Ozonas išgaunamas iš gryno deguonies 
arba oro elektros išlydžio metu. Po to, kai ozonas pagaminamas, jis, panaudojant purkštuvus 
arba difuzorius, kontaktiniame rezervuare sumaišomas su nuotekomis iš nuotekų valyklos. 

Pastebėta, kad naudojant purkštuvus energijos sąnaudos yra šiek tiek didesnės ir, lyginant su 

                                                      

34 Swedish Environmental Protection Agency Report 6766 (2018) Advanced wastewater treatment for separation and 
removal of pharmaceutical residues and other Hazardous substances - Needs, technologies and imAAMts 
35 Mulder et al. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater 
Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
36 Zimmermann et al.. (2011) Kinetic assessment and modeling of an ozonation step for full-scale municipal wastewater 
treatment: micropollutant oxidation, by-product formation and disinfection. Water Res. 45(2):605-17. 
37 EPA, 2010. Revised State Implementation Guidance for the Consumer Confidence Report (CCR) Rule (EPA 816-R-
09-010).  
38 ES, 1998. Official Journal of the European Community L 330: Directive 98/83/EG, Official Journal of the European 
Community L 330: Directive 98/83/EG 
39 kaip 36 Zimmermann 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20828780


 

 

17 

difuzorių panaudojimu, nenustatytas didesnis MT šalinimas.40 Todėl, iš dviejų paminėtų, 
pastarasis sprendimas laikomas geresniu. Ozono–nuotekų kontaktinis rezervuaras yra 

hermetiškas, kadangi likęs dujų būsenos ozonas turi būti apdorotas. Po to, nuotekos iš kontaktinio 

rezervuaro prateka per smėlio filtrą, kad būtų pašalinti bet kokie biologiškai skaidūs metabolitai. 

Reikia pažymėti, kad ozono generavimo metu, taip pat gali vykti azoto oksidacija, kurios metu, 

veikiant drėgmei, gali susidaryti azoto rūgštis. Dėl šios priežasties, siekiant išvengti ozonatoriaus 

korozijos, ore arba deguonyje neturi būti drėgmės. Tai užtikrinama dujas šaldant arba džiovinant. 
Be to, svarbu pažymėti, kad, esant ilgalaikiam poveikiui, žmogui nesaugia laikoma didesnė kaip 
1 ppm ozono koncentracija ore. ES priimtuose įstatymuose dėl oro kokybės standartų, didžiausia 
leistina ozono koncentracija ore neturi viršyti 120 µg/m3, esant nepertraukiamam 8 valandų 
poveikiui žmogui, arba 180 µg/m3 – 1 valandos poveikiui.41 PSO standartuose nustatyta vertė, 
esant 8 valandų poveikiui - 100 µg/m3.42 Vadinasi, pastatuose ir kitose vietose, kuriose 

gaminamas ir naudojamas ozonas, turi būti sumontuoti ozono detektoriai ir avarinės signalizacijos 

sistemos. Nuotekų valykloje sumontuotos įprastinės ozonavimo sistemos schema pavaizduota 4 

pav., o Vokietijoje ir Šveicarijoje rekomenduojami bendri projektiniai kriterijai, taikomi MT 

šalinimui, pateikti 4 lentelėje.  

 

 

 

4 pav. Ozonavimo sistemos nuotekų valykloje pavyzdys (pritaikytas iš 43) 

 
  

                                                      

40 kaip 35 Mulder 
41 ES Direktyva dėl aplinkos oro kokybės (2008/50/EB) 
42 WHO, 2006, Air quality guidelines: Global update 2005. 
43 Abegglen C. & Siegrist H. (2012): Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden 
Elimination auf Kläranlagen. Bundesamt fur Umwelt, Bern, Umwelt-Wissen Nr.1214: 210 S. 
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4 lentelė. Bendri projektiniai kriterijai, taikomi ozonavimo įrenginiui, kuris naudojamas MT šalinimui iš 
biologiškai išvalytų nuotekų, Vokietijoje ir Šveicarijoje 44 

Pavadinimas Matavimo vnt. Dydis 

Ozonavimas 

Dozavimas 
g O3 / g IOA 0,6–0,9 

mg O3/la) 4–14 

Hidraulinio išlaikymo trukmė 

Kontaktinis rezervuaras 
minutės 

15–30 

(reaktorius 10–25 min; 

likusio ozono pašalinimas 5 min) 

Energijos suvartojimas 
kWh/kg O3 × h 

10 

 

W/išvalytam 1 m3 45 

Filtravimas per smėlį po ozonavimo b) 

Kylančio srauto greitis m/h 12 

Priešpriešinio praplovimo 

vandens srautas 
Įtekančio srauto % 5–10 

Energijos suvartojimas W/išvalytam 1 m3 15 

a) kai ištirpusios organinės anglies (IOA) kiekis iš nuotekų valyklos išleidžiamose nuotekose 

sudaro 7–15 mg/L 

b) panašus kriterijus taikomas filtravimui per smėlį po AAM 

 

4.2 Aktyvuota anglis 

Aktyvuota anglis rinkoje pateikiama granulių (AAG) ir miltelių (AAM) forma ir plačiai naudojama 
kaip adsorbentas daugelyje gamybinių procesų dėl jos mikroporinės, homogeninės struktūros.  

Paprastai AAG dalelės diametras yra intervale tarp 1,2 ir 1,6 mm, o AAM dalelės diametras 
mažesnis kaip 0,2 mm ir paprastai svyruoja intervale: 5–50 μm. Aktyvuotos anglies paviršiaus 
plotas labai didelis, paprastai svyruoja nuo 500 iki 1 400 m2/g45. Aktyvuotos anglies savybės 
priklauso nuo paviršiaus ploto, porėtumo ir porų dydžio pasiskirstymo, bei medžiagos, iš kurios ji 
buvo pagaminta (5 pav.). Šiuo metu, aktyvuota anglis gali būti gaminama iš įvairių medžiagų, 
kurių sudėtyje yra daug anglies. Šios medžiagos aktyvuojamos aukštoje temperatūroje (>700°C). 

                                                      

44 Mulder et al. (2015): Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater 
Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
45 Cecen F. & Aktaş O. (2011) Removal of NOM, Nutrients, and Micropollutants in BAC Filtration, in Activated Carbon for 
Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 
KGaA, Weinheim, Germany. 
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Įprastinė žaliava – įvairios anglies rūšys (antracitas, bituminė anglis ir lignitas), kokoso riešutų 
kevalai, mediena, durpės ir naftos likučiai.46 

Aktyvuotos anglies efektyvumas šalinant organines medžiagas, įskaitant ir MT, daugiausia 

priklauso nuo junginių fizinių savybių. Paprastai, hidrofilinių medžiagų adsorbavimo laipsnis 
mažesnis kaip hidrofobinių medžiagų. Tačiau, MT krūvis taip pat labai svarbus, kadangi neigiamą 
krūvį turinčios farmacinės medžiagos susijungusios ne taip stipriai kaip turinčios teigiamą krūvį. 
Neutralios farmacinės medžiagos susijungusios stipriau nei turinčios neigiamą krūvį, tačiau 
silpniau nei teigiamą krūvį turinčios farmacinės medžiagos. Be to, hidrofilinių MT šalinimo lygiui 

didelę įtaką turi kitos organinės medžiagos, ypač hidrofobiniai teršalai, dėl konkurencinės 
adsorbcijos (hidrofobiniai junginiai paprastai daug lengviau ir stipriau adsorbuojami ant 

aktyvuotos anglies). Mažų ir didelių organinių molekulių jungčių ir išsidėstymo aktyvuotos anglies 

dalelėje scheminis vaizdas parodytas 5 pav. 

 

 

5 pav. Mažų ir didelių organinių molekulių adsorbavimo ant aktyvuotos anglies dalelės scheminis vaizdas. 

 

4.2.1 AAG technologija 

MT šalinimo panaudojant aktyvuotos anglies granulių (AAG) technologiją  privalumai - paprastas 

įdiegimas, naudojimas ir techninis aptarnavimas. Nuotekų valyklose AAG valymas dažnai 
įdiegiamas kaip atskira filtravimo pakopa, sumontuojant filtrą su nejudančiu sluoksniu, kaip 

pavaizduota 6 paveikslėlyje. 

 

                                                      

46 https://www.desotec.com/en/carbonology/carbonology-academy/raw-materials-activated-carbon 
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6 pav. AAG sistemos nuotekų valykloje pavyzdys (pritaikytas iš 47) 

Atitekančio vandens srautas, veikiamas sunkio jėgos, teka žemyn per AAG terpę, kuri paprastai 
patalpinama į cilindro formos rezervuarą. Pažymėtina, kad organinė medžiaga gali sumažinti MT 
šalinimo efektyvumą dėl konkurencinės adsorbcijos. Be to, esant dideliam organinės medžiagos 
kiekiui, AAG filtro poros greičiau užsikemša. Dėl šios priežasties, jeigu nusodinimo rezervuaras 

visų nuotekų valyklose nefunkcionuoja tinkamai, ir į AAG filtrą įtekančiame vandenyje 

skendinčiųjų medžiagų koncentracija didesnė kaip 10 mg/L, turi būti sumontuota AAG-filtro 

aplenkimo sistema.48 Tam, kad būtų išvengta AAG filtrų užsiteršimo, kartais prieš juos 

sumontuojami smėlio filtrai. MT šalinimui svarbūs parametrai pavaizduoti 7 pav. 

AAG filtrai, kartkartėmis, gali būti praplaunami švariu vandeniu, siekiant pašalinti organines 

medžiagas ir išvengti užsikimšimo, ir šis „priešpriešinio praplovimo“ vandens srautas po to 

nukreipiamas atgal į nuotekų valyklą. Jei praplovimas vandeniu nepadeda išspręsti šios 

problemos, AAG filtras gali būti išvalytas suslėgtu oru. Be to, AAG filtrai turi būti pakeisti, kai 
pradeda mažėti numatytojo junginio šalinimo efektyvumas. Tai reiškia, kad visos aktyvuotos 

anglies adsorbcijos zonos užpildytos teršalais. Sumažėjęs AAG filtrų efektyvumas – signalas, kad 

filtras turi būti užpildytas nauja arba pakartotinai aktyvuota AAG. AAG technologijos privalumas 

AAM technologijos atžvilgiu susijęs su AAG terminės regeneracijos galimybe. Šio proceso metu, 
visi adsorbentai išgarinami ir/arba suskaidomi (mineralizuojami) ir adsorbcijos geba atkuriama 

visa apimtimi. Tačiau, regeneravimo metu prarandama apie 10% AAG masės. Kai kurie 

Vokietijoje ir Šveicarijoje rekomenduojami bendri projektiniai kriterijai, taikomi MT šalinimui 
naudojant AAG technologiją, pateikti 5 lentelėje. 

 

                                                      

47 Abegglen C. & Siegrist H. (2012): Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden 
Elimination auf Kläranlagen. Bundesamt fur Umwelt, Bern, Umwelt-Wissen Nr.1214: 210 S. 
48 Mulder et al. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of 
Wastewater Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
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7 pav. MT šalinimui, panaudojant AAG valymo pakopą, svarbūs parametrai (pritaikyta iš 49) 

 

5 lentelė. Bendri projektiniai kriterijai, taikomi AAG įrenginiams, naudojamiems  MT šalinimui iš biologiškai 
išvalytų nuotekų, Vokietijoje ir Šveicarijoje50 

Pavadinimas Matavimo vnt. Dydis 

AAG 

Laikas, per kurį nuotekų 

porcija prateka per įkrovą 
minutės 20–40 

Kylančio srauto greitis m/h 6–10 

Priešpriešinio praplovimo 

vandens srautas 
įtekančio srauto % 5–15 

Energijos suvartojimas W/išvalytam 1 m3 40 

Anglies įkrovos pakeitimas - 

po 7 000–15 000 filtro įkrovų 

(nuotekų pratekėjimų per įkrovą) 

(sustabdymo trukmė nuo 4 mėnesių 
iki 1 metų) 

 
  

                                                      

49 Abegglen C. & Siegrist H. (2012): Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden 
Elimination auf Kläranlagen. Bundesamt fur Umwelt, Bern, Umwelt-Wissen Nr.1214: 210 S. 
50 kaip 48 Mulder M. 
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4.2.2 AAM technologija 

Taikant aktyvuotos anglies miltelių (AAM) technologiją, iš nuotekų valyklos išleidžiamos nuotekos 
valomos atskiroje sistemoje, kurią sudaro: kontaktinis rezervuaras, nusodintuvas ir filtras. AAM 

sistema paprastai  sumontuojama po esamos biologinio valymo pakopos (8a pav.). Į kontaktinį 
rezervuarą, kartu su AAM, dozuojami flokuliantai ir koaguliantais (pvz., Al/Fe tirpalai). Kadangi 

AAM dalelės yra labai mažos, jos lieka nuotekose, ir todėl reikalingas papildomas davalymas, 

dažniausiai kaip filtravimo pakopa: filtravimo per smėlį, membraną, aktyvuotą anglį (žr. 8 pav.). 

Dalis dumblo iš AAM sistemos paprastai grąžinama atgal į kontaktinį rezervuarą, tačiau, kai 

kuriais atvejais, jis gali būti pakartotinai panaudojamas biologinio valymo pakopoje, pavyzdžiui, 
aeravimo zonoje. Kitu atveju, AAM gali būti tiesiogiai dozuojama į aeravimo rezervuarą veikliojo 

dumblo pakopoje (8 pav., apatinė dalis) arba į egzistuojančių smėlio filtrų įleidimo angą. 

Tiesioginis dozavimas biologinio valymo pakopoje leidžia ženkliai sumažinti investicines išlaidas, 

tačiau iki šiol atliekami su šiuo sprendimu susiję tyrimai, kadangi nenustatyta kokią įtaką MT 

šalinimo efektyvumui arba esamos valymo sistemos efektyvumui turi AAM dozavimas valymo 

proceso pabaigoje arba tiesioginis AAM dozavimas.  

AAM dozės, kurios paprastai naudojamos iš nuotekų valyklos išleidžiamoms nuotekoms, svyruoja 

nuo 10 iki 20 mg AAM/L. Pažymėtina, kad AAM dozavimas padidina įprastai dozuojamų polimerų 

ir nusodinimo tirpalų kiekį apytiksliai nuo 10% iki 20%. Šiuo metu rinkoje galima įsigyti kelių tipų 
AAM laikymo talpas ir tiekimo į nuotekas sistemas. Sistemą paprastai sudaro saugyklos blokas, 

gravimetriniai tiekimo įrenginiai ir tirpinimo/maišymo įrenginys, kuris užtikrina optimalų dozavimą, 

priklausomai nuo nuotekų tūrio ir kiekio. Svarbu pažymėti, kad esant dideliam dozavimo tikslumui 

sumažėja eksploatavimo išlaidos. Taip pat svarbu tai, kad AAM saugojimo ir dozavimo sistemos 

turi būti suprojektuotos laikantis specialių reikalavimų, kai gali susidaryti kibirkštys dulkių pavidalo 
AAM gali sprogti. Be to, gali vykti AAM reakcija su deguonimi, kurios metus išsiskiria šiluma.  

Kitas AAM valymo technologijos taikymo MT šalinimui trūkumas - anglies suspensijos 

transportavimo sistemos užsikimšimas. Tai dažniausiai įvyksta dėl nepakankamo dydžio 

vamzdyno sistemos, trumpų ir aštrių sulenkimų, per mažo srauto greičio ir netinkamo sistemos 

valymo. Be to, dažnai susiduriama su dar viena problema - vamzdynų, kuriais transportuojama 
suspensija, susidėvėjimu. Šias problemas galima išspręsti sumontuojant didesnį vamzdyną, 

naudojant stiklo pluoštu arba guma padengtus plieninius vamzdžius arba danga padengtus 

ketaus vamzdžius. 

Be to, MT šalinimui reikalingas tikslus AAM dozavimas. Panaudota AAM nepertraukiamai 

šalinama iš sistemos, ir paprastai iš AAM pašalinamas vanduo, ji išdžiovinama ir galiausiai 
sudeginama, tokiu būdu apribojant tolesnį teršalų pasklidimą kitoje aplinkoje. Taigi, kalbant apie 

anglies panaudojimo perspektyvas, AAM metodas ne toks ekonomiškas kaip AAG. Kai kurie 

Vokietijoje ir Šveicarijoje rekomenduojami bendri projektiniai kriterijai, taikomi AAM technologiją 
panaudojant MT šalinimui, pateikti 6 lentelėje. 
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8 pav. Dviejų AAM sistemų, įrengtų nuotekų valykloje, pavyzdys (pritaikytas iš 51). Viršuje: AAM sistema, 

įrengta po esamos biologinio valymo pakopos. Apačioje: AAM sistema, kurioje aktyvuotos anglies milteliai 

dozuojami tiesiogiai į aeravimo rezervuarą veikliojo dumblo pakopoje. 

  

                                                      

51 Abegglen C &, Siegrist H. (2012): Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden 
Elimination auf Kläranlagen. Bundesamt fur Umwelt, Bern, Umwelt-Wissen Nr.1214: 210 S. 

Antrinis nusodintuvas 

Antrinis nusodintuvas 

Sudrėkinimas ir 
dozavimas 

AAM saugykla 

AAM saugykla 

Sudrėkinimas ir 
dozavimas 

Biologiškai išvalytas vanduo 

Biologiškai išvalytas vanduo 
AAM atskyrimas 

Flokuliantų ir koaguliantų 
dozavimas 
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6 lentelė. Bendri projektiniai kriterijai, taikomi AAM įrenginiui, kuris naudojamas  MT šalinimui iš biologiškai 
išvalytų nuotekų, Vokietijoje ir Šveicarijoje 52 

Pavadinimas Matavimo vnt. Dydis 

AAM 

Dozavimas 
g AAM / g IOA 0,7–1,4 

mg AAM /La) 10–20 

Koagulianto dozavimas mg/L 4–6 

Polimero dozavimas mg 100% aktyvumo /L 
0,2–0,3 

 

Hidraulinio išlaikymo trukmė 

Kontaktinis rezervuaras 

 

minutės 
30–40 

 

Paviršiaus apkrovos 
nusodintuvas 

m/h 
2,0 

 

AAM pakartotinio 

panaudojimo koeficientas 
- 0,5–1,0 

Energijos vartojimas W/ išvalytam 1 m3 45 

Filtravimas per smėlį po AAM b) 

a) kai ištirpusios organinės anglies (IOA) kiekis iš nuotekų valyklos išleidžiamose nuotekose 
sudaro 7–15 mg/L 

b) panašus kriterijus, kaip nustatytas filtravimui per smėlį po ozonavimo (žr. 4 lentelę). 

 

4.3 Proceso automatizavimas 

MT šalinimo technologinio proceso parametrai ir efektyvumas turėtų būti lengvai kontroliuojamas 

automatizuojant procesą. Tuo atveju, kai naudojami AAG filtrai, svarbus klausimas - tikslus per 

filtruojantį sluoksnį pratekančio srauto greitis. Kitas svarbus klausimas - AAG filtro užsiteršimas, 

kurį galima nustatyti pagal slėgio pokyčius. Slėgiui padidėjus virš ribinės vertės, turi būti 
automatiškai pradėtas filtruojančio sluoksnio valymas priešpriešiniu oro arba vandens srautu. 

Siekiant nustatyti AAG filtro naudojimo trukmę ir poreikį pakeisti aktyvuotą anglį, turi būti 
sudarytos koncentracijos kitimo laiko atžvilgiu kreivės atliekant MT periodinius matavimus 

nuotekose, po keturių valymo pakopų. 

                                                      

52 Mulder et al.. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater 
Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
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Svarbus su MT šalinimu taikant ozonavimo ir AAM technologijas susijęs dalykas - tikslus 

dozavimas. Šiuo metu, ozonavimo ir AAM metodai, gali būti lengvai pervertinti arba 

nepakankamai įvertinti, kadangi dozavimas pritaikytas įtekančių, biologiškai išvalytų nuotekų 
srautui, o šių technologijų efektyvumas tampriai susijęs su IOA koncentracija. Pramoniniuose 

įrenginiuose tiesioginis IOA koncentracijos matavimas realiu laiku yra gana sudėtingas ir 
nepakankamai tikslus. Dėl šios priežasties, keliuose pritaikymuose, buvo panaudotas 

netiesioginio matavimo metodas, pagrįstas UV šviesos sugerties mažėjimu esant 254 nm 

(UVA254).53 Be dozavimo, MT šalinimui taip pat svarbus kontaktinis laikas; todėl, turi būti 
atliekami papildomi moksliniai tyrimai, susiję su ozono ir AAM dozavimu. 

 

4.4 Išlaidų įvertinimas 

Atliekant MT šalinimo iš nuotekų išlaidų vertinimą, būtina atsižvelgti į keletą parametrų, kaip 

pavaizduota 9 pav.  

 

 

9 pav. Parametrai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant MT šalinimo iš nuotekų išlaidas54 

Apskritai, galima daryti išvadą, kad bendros nuotekų valymo investicinės išlaidos naudojant 

ozonavimą ir AAM yra panašios, o AAG valymo išlaidos paprastai - ženkliai mažesnės, dėl 
technologijos įdiegimo paprastumo55. Energijos suvartojimo požiūriu, ozono technologijai 
paprastai reikia dvigubai didesnio energijos kiekio kaip AAM valymui ir iki 12 kartų didesnio kaip 

AAG valymui. Tačiau, ozonavimo atveju, bendros techninio aptarnavimo išlaidos, yra mažiausios, 
kadangi AAM valymo procesas reikalauja nepertraukiamo AAM, koaguliantų ir polimerų dozavimo 

ir taip pat dumblo apdorojimo (įprastai, vandens pašalinimo ir terminio apdorojimo), o taikant AAG 

valymo metodą techninio aptarnavimo išlaidos susijusios su būtinybe periodiškai vykdyti 

                                                      

53 Bahr et al.  (2007). UVA as control parameter for the effective ozonation of organic pollutants in secondary effluent. 
Water Sci Technol. 55 (12), 267-274. 
54 Mulder et al. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of 
Wastewater Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
55 kaip 54 Mulder M. 

Bendri MT šalinimo išlaidų įvertinimo principai 

Investicinės išlaidos: 
Ozono/AAG/AAM įrenginio projektavimas ir statyba, 

Papildomo valymo pakopos (jei reikalinga) projektavimas ir 
statyba 

Mechaninė, elektrinė ir automatizavimo įranga 

Kintamosios išlaidos: 
Ozono/AAG/AAM proceso techninis 

aptarnavimas  
papildomo valymo pakopos techninis 

aptarnavimas 
IOA koncentracija išleidžiamose nuotekose, 

koaguliantų, polimerų dozavimas, 
nuotekų dumblo apdorojimas, 
personalas, elektros energija 

Kitos išlaidos: 
Išlaidos, nustatytam mikroteršalų šalinimo lygiui pasiekti, 

išlaidos draudimui, leidimams ir kitos su statyba susijusios 
išlaidos, projekto valdymas ir statybos darbų priežiūra, 

papildomos investicinės ir eksploatavimo išlaidos, 
personalo mokymai 
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aktyvuotos anglies pakeitimą/regeneravimą. Lyginant pagrįstas AAG ir AAM valymo metodų 
išlaidas, daroma prielaida, kad AAG technologija apie 5 kartus brangesnė skaičiuojant 1 m3 

išvalyto vandens, kaip AAM technologija,56 įskaitant ir AAG pakeitimą (paprastai po 6 mėnesių) ir 

dumblo apdorojimą papildomoje davalymo pakopoje, tuo atveju, kai taikomas AAM valymo 

metodas. Tai taip pat susiję su tuo, kad norint pasiekti tokį pat šalinimo lygį, kaip naudojant AAM 

metodą, kurio efektyvumas, skaičiuojant 1 g anglies, yra didesnis, reikalingas didesnis AAG kiekis 

(žr. 4.2 skyrelį). Tačiau, naujausio 4-metus trukusio Švedijos tyrimo, kuris įgyvendinant FRAM 

projektą (kompleksinis mikroteršalų išvalymas)57, buvo atliktas Kristianstado universitete, 

rezultatai parodė, kad AAG filtravimo išlaidas galima ženkliai sumažinti tinkamai apsaugant AAG 

filtrą nuo nepageidautinos organinės medžiagos, šiam tikslui panaudojant paprastą smėlio filtrą. 
Šį klausimą plačiau aptarsime toliau, skyriuje  “Švedijos strategija” (žr. 8 skyrių). 

Taip pat buvo bandymų sumažinti šios technologijos išlaidas vietoj AAG panaudojant iš biomasės 
gaunamą medžio anglį. Pavyzdžiui, vykdant “SystemLäk” projektą (Sistemos, skirtos farmacinių 
medžiagų ir kitų naujai susidarančių medžiagų išvalymui)58 buvo atlikti adsorbavimo bandymai 

panaudojant skirtingų rūšių iš biomasės gaunamą medžio anglį, ir kai kurios jų, iš tam tikrų išvalytų 
nuotekų, galėtų pašalinti farmacinių medžiagų likučius iki tokio lygio, kaip aktyvuota anglis, kuria 

prekiaujama rinkoje. Taigi, gauti rezultatai yra daug žadantys, ir mes tikimės, kad ateityje šios 
technologijos išlaidos mažės. 

Apskaičiuojant išlaidas taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad, kai MT šalinimo išlaidos pateikiamos 

literatūroje kartais atskiriamos nuo papildomo valymo, taigi, išlaidos, susijusios su papildomo 

valymo įrenginių projektavimu, statyba ir techniniu aptarnavimu, tikėtina nebuvo įtrauktos į 
bendras išlaidas, reikalingas MT šalinimo technologijos įdiegimui ir aptarnavimui. Galima daryti 

išvadą, kad, priklausomai nuo metodo, papildomo valymo, kuris reikalingas po MT šalinimo, 
išlaidos gali sudaryti nuo 0,16 iki 0,33 EUR/ 1 m3 išvalytų nuotekų.59 Pavyzdžiui, skirtingose 

šalyse egzistuojantys išlaidų elektros energijai ir darbo jėgai skirtumai taip pat gali turėti įtakos 
apskaičiuojant galutines su pažangiomis technologijomis susijusias išlaidas. 

                                                      

56 kaip 54 Mulder M. 
57 Björklund E. & Svahn O., 2019, FRAM - Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar 2014–2018. Filtrering av avloppsvatten 
genom sand och granulerat aktivt kol (GAK) för avskiljning av läkemedel och antibiotika som alternativ till ozonering. 
Report Kristianstad University, Sweden, in preparation. 
58 www.hammarbysjostadsverk.se.  
59 Mulder et al. (2015) Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants - 
General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater 
Treatment Plants in Germany and Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands 
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5 Kitos MT šalinimo nuotekų valymo procese 
galimybės 

5.1 Teršalų iš sveikatos priežiūros įstaigų patekimo į aplinką klausimo 

aktualumas 

Skaičiuojama, kad kai kuriuose regionuose apie 20% aktyvių farmacinių medžiagų ingredientų į 
miesto nuotekas gali patekti iš ligoninių, slaugos namų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų, o likusi 

dalis iš namų ūkių.60 Dėl šios priežasties, svarstytas klausimas dėl nuotekų iš sveikatos priežiūros 
įstaigų decentralizuoto valymo, kurio metu būti pašalinti kai kurie žmonėms skirtuose vaistuose 
esantys mikroteršalai. Gerai žinomas pavyzdys iš Danijos – nevalytų ligoninės nuotekų iš Herlev 
ligoninės, kurioje bendras lovų skaičius - 700 ir kurioje kiekvienais metais susidaro 150 000 m3 

nuotekų, kaip nurodyta 2016 m. ataskaitoje61, tiesioginis valymas. Nuo 2014 m. gegužės ligoninės 
nuotekos buvo valomos derinant skirtingas, nuosekliai įdiegtas, technologijas: MBR-Ozonas-

AAG-UV, ir po dviejų eksploatavimo metų atliktas vertinimas atskleidė, kad daugelio farmacinių 
medžiagų ir antibiotikų šalinimo lygis siekia 99,9 %. Be to, vanduo jau nebuvo toksiškas vandens 
organizmams ir jame neaptikta jokių bakterijų, įskaitant antibiotikams atsparias bakterijas, kurios 
sukelia sunkiai gydomas ligas, pėdsakų. Nuotraukos iš nuotekų valyklos pavaizduotos 10 pav. 

 
 

10 pav. Nuotraukos, kuriose parodytas tiesioginis nevalytų nuotekų iš „Herlev“ ligoninės Danijoje valymas, 

taikant pažangių valymo technologijų derinį, kuris sumažina farmacinių medžiagų kiekį daugiau kaip 99%. 

Nuotrauka: Erland Björklund 2018 m.  

Paskata naudoti tokias pažangias valymo technologijas buvo sumažėjusios valymo įrenginių 
eksploatavimo išlaidos lyginant su mokesčiu už išleidimą į centralizuotą nuotakyną. Pirmiau 

paminėtos išlaidos sudarė 1,45 EUR/m3, o mokestis – 3,41 EUR/m3, vadinasi, sutaupoma 

1,96 EUR/m3. 

                                                      

60 Ahting et al. (2018) Recommendations for reducing micropollutants in waters. Ed. Helmecke M. (II 2.1) German 
Environment Agency Section II 2.1 General Aspects of Water and Soil.  
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/180709_uba_pos_mikroverunreinigung_
en_bf.pdf 
61 Full scale advanced wastewater treatment at Herlev Hospital - Treatment performance and evaluation. DHI Report May 
2016. 
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Keleto lyginamųjų tyrimų ir mokslinių tyrimų projektų, pavyzdžiui, “noPILLS”62 ir “Sauber+” 63, 

rezultatai parodė, kad daugeliu atvejų, nenustatyta, jog iš sveikatos priežiūros įstaigų į aplinką 
patenka daugiau medicininių produktų likučių, toksiškų medžiagų, antibiotikams atsparių bakterijų 
arba atsparumo determinančių. Todėl, atskirus nuotekų valymo įrenginius tikslinga įrengti tik 

išimtiniais atvejais. Tačiau, negalima daryti apibendrinimų, ir kiekvienas svarbus teršalų patekimo 
į aplinką kelias turi būti išanalizuotas atskirai, ypač kalbant apie rentgeno kontrastinių medžiagų 
atskirą surinkimą/šalinimą.  

                                                      

62 http://www.no-pills.eu/conference/BS_NoPills_Final%20 Report_summary_EN.pdf  
63 https://www.sauberplus.de/ 



 

 

29 

6 Šveicarijos strategija 

6.1 Dabartinė situacija: Šveicarija 

Europoje, Šveicarija laikoma pirmaujančia šalimi, įgyvendinančia teisinius įsipareigojimus dėl MT, 
įskaitant keletą farmacinių medžiagų, stebėsenos ir šalinimo. 2011 m. Šveicarijos parlamentas 

pritarė Federalinio aplinkos apsaugos biuro siūlymui atrinktose nuotekų valyklose į aplinką 
išleidžiamų MT apkrovas sumažinti 80%. Tokį sprendimą lėmė keletas atliktų tyrimų, kurie 

patvirtino, kad miestų nuotekų valyklos prisideda prie bendros vandens taršos. Po viešų 
konsultacijų, kurios vyko 2012–2014 m., 2016 m. sausio mėn. įsigaliojo pakeistas Potvarkis dėl 
vandens apsaugos ir reikalavimas, kad Šveicarijos savivaldybės įgyvendintų technines 
priemones, skirtas MT šalinimui atrinktose nuotekų valyklose.64 Šveicarijoje šio tikslo bus 
siekiama daugiausia modernizuojant nuotekų valyklas. Tačiau, taip pat buvo svarstoma galimybė 
kai kuriuose taršos šaltiniuose, pavyzdžiui, ligoninėse, slaugos namuose, ir kt., tuo atveju, jei 
šiems šaltiniams tenka didelė visos farmacinių medžiagų apkrovos dalis visame vandens 

baseine, įdiegti pirminį nuotekų valymą (žr. 5.1 skyrelį). 

Prieš priimant sprendimą pradėti mažinti MT pasklidimą per nuotekų valyklas buvo vykdoma daug 

bandomųjų ir plataus masto stebėsenos programų, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas MT 

šalinimo technologijų efektyvumo lygiui, jų ekotoksikologiniam poveikiui ir jų energijos 

sąnaudoms. Remiantis gautais rezultatais buvo nuspręsta, kad ir nuotekų valyklos ir techninės 
naujovės turėtų atitikti žemiau išdėstytus kriterijus:65 

Nuotekų valyklos, kurią numatoma modernizuoti, atrinkimas turi būti grindžiamas:  

 numatoma MT apkrova >80 000 asmenų aptarnaujančiose nuotekų valyklose, aukštupio 
kryptimi esančių subjektų atsakomybe, 

 vandens telkinio-nuotekų priimtuvo atskiedimo pajėgumu, jei sausojo sezono upelio tėkmės 
sraute/debite nuotekos sudaro >10%, 

 ekologiniu požiūriu pažeidžiamų vietų ir vandens telkinių, iš kurių vanduo tiekiamas į 
geriamojo vandens rezervuarus, apsauga. 

Techninių naujovių pasirinkimas turi būti grindžiamas:  

 efektyvumu kiek įmanoma platesniam mikroteršalų spektrui, 

 įdiegimo esamoje infrastruktūroje, nesutrikdant vykstančių procesų, lankstumu ir 
prieinamumu, 

 priimtinu kaštų/naudos santykiu. 

Šią modernizavimo procedūrą papildys mažų nuotekų valyklų uždarymas, ir jų nuotekų srauto 

nukreipimas į didesnes nuotekų valyklas. 

                                                      

64 Gewässerschutzgesetz GSchG; https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910022/index.html 
65 Logar  et al. (2014) Cost-benefit analysis of the Swiss national policy on reducing micropollutants in treated 
wastewater, Environmental Science and Technology, 48(21), 12500-12508 



 

  

30 

Iki šiol, Šveicarijoje išbandytos kelios technologijos, skirtos MT šalinimui. Įvertinus technines 

galimybes ir išlaidas rekomenduojamas esamų biologinio valymo pakopų derinimas su metodais, 

kuriuose naudojamas ozonas ir aktyvuotos anglies milteliai (AAM). Taigi, Šveicarijos MT šalinimo 
iš nuotekų strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas metodams, kuriuose naudojamas ozonas 
ir AAM, kadangi: 

 šiais metodais galima pašalinti platų mikroteršalų spektrą, 

 abu šie metodai ekonomiškai pagrįsti ir nuotekų valyklų personalas gali juos įgyvendinti. 

 

MT šalinimo efektyvumo patikrinimas turėtų būti atliekamas nuo 8 iki 24 kartų per metus 

(priklausomai nuo nuotekų valyklos dydžio), panaudojant 24 val. arba 48 val. sudėtinius mėginius, 

ir tikrinant ar juose yra būdingųjų medžiagų, nurodytų 7 lentelėje. Indikatoriai: amisulpridas, 

karbamazepinas, citalopramas, klaritomicinas, diklofenakas, hidrochlorotiazidas, metoprololis, 

venlafaksinas, benzotriazolis, kandesartanas, irbesartanas, mekopropas, buvo pasirinkti 

remiantis šiais kriterijais: 

 daugumos Šveicarijos nuotekų valyklų nuotekose aptinkamos pakankamai didelės šių 
medžiagų koncentracijos su nedideliais taršos apkrovos svyravimais. 

 Jų cheminės savybės yra panašios kaip kitų nuotekose aptinkamų MT.  

 veikiančiose Šveicarijos nuotekų valyklose (biologinėse) šios medžiagos nepašalinamos 
arba pašalinami maži jų kiekiai. 

 Šias medžiagas galima paprastai nustatyti atliekant vieno ciklo tyrimą taikant LC/MS/MS 

metodą.  

Valymo mastas – pasiekti, kad būtų pašalinta 80% teršalų (lyginant taršos lygį nuotekose po 

pirminio nusodinimo ir nuotekose po paskutinės valymo pakopos), įvertinant mažiausiai 6 iš 12 

būdingųjų junginių: keturi, priskiriami 1 kategorijai (“junginiai, kurie labai lengvai pašalinami taikant 

pažangias valymo technologijas”) ir du, priskiriami 2 kategorijai (“junginiai, kurie lengvai 

pašalinami taikant pažangias valymo technologijas”) (nurodant, ar pažangios valymo 
technologijos naudojamos tinkamai). Išsami informacija pateikiama 7 lentelėje. 

Pažymėtina, kad Šveicarijos MT šalinimo strategija taip pat buvo kritikuojama dėl keleto 

priežasčių: (I) neatsižvelgiama į visus ekologinius aspektus, (II) visuomenei užkraunama 
finansinė našta, ir (III) negalima vienareikšmiškai įvertinti aplinkosauginės naudos.66 Iki šiol, 
įgyvendinant strategiją plačiu mastu, nebuvo gauti jos poveikio aplinkai įrodymai, kadangi tam 

reikalingi per ilgą laikotarpį sukaupti duomenys. Vis dėlto, visi veiksmai, kurių buvo imtasi iki šiol, 
prisidėjo prie visuomenės ir politikų geresnio aplinkos problemų supratimo. 

  

                                                      

66 Johnson A.C. & Sumpter J.P. (2015) Improving the quality of wastewater to tackle trace organic contaminants: Think 
before you act! Environ. Sci. Technol. 49, 3999– 4000 
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7 lentelė. Būdingosios medžiagos, kurios buvo pasirinktos atliekant MT šalinimo, taikant pažangias valymo 
technologijas Šveicarijoje, efektyvumo patikrinimą.67 

Klasė Medžiaga Kategorija 

Medicininės kilmės medžiagos 

Antibiotikai Klaritomicinas 1 

Antidepresantai 

 

Amisulpridas 1 

Citalopramas 1 

Venlafaksinas 1 

Kraujospūdį mažinantys Irbesartanas 2 

Hidrochlorotiazidas 1 

Priešuždegiminiai Diklofenakas 1 

Beta blokatoriai Metoprololis 1 

Raminamieji Karbamazepinas 1 

 Kandesartanas 2 

Kitos medžiagos 

Antikorozinės 
medžiagos 

Benzotriazolis 2 

Biocidai Mekopropas 2 

1 ir 2 kategorijos: junginiai, kurie taikant pažangias valymo technologijas pašalinami, atitinkamai, labai 
lengvai arba lengvai. 

6.2 Preliminari išlaidų ir energijos suvartojimo analizė: Šveicarija68 

Preliminari išlaidų/naudos ir energijos suvartojimo analizė parodė, kad: 

 Energijos suvartojimas, tenkantis vienai nuotekų valyklai, padidės nuo 10 iki 30%. Didesnėse 

nuotekų valyklose - 5–10 % ir mažesnėse - 15–30 %. Visos šalies mastu, bendras energijos 
suvartojimas padidės 0,1%. 

 Išlaidos, tenkančios vienai nuotekų valyklai, padidės nuo 5 iki 35%: kuo mažesnė valykla, tuo 
didesnės išlaidos. Apskaičiuota, kad nacionalinės metinės nuotekų valymo išlaidos turėtų 
padidėti 12% ir metinės nuotekų tvarkymo išlaidos - 6%. 

Šveicarijoje numatyta modernizuoti 100 nuotekų valyklų, didesnių kaip 10 000 GE, jas pritaikant 

MT šalinimui. Investicinės išlaidos įvertintos apie 1 200 milijonų Šveicarijos frankų. Finansinis 

                                                      

67 Eggen et al. (2014) Reducing the discharge of micropollutants in the aquatic environment: the benefits of upgrading 
wastewater treatment plants. Environ Sci Technol. 48:7683-9 
68 http://www.water2020.eu/sites/default/files/keynote_adriano_joss_eawag_switzerland.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eggen%20RI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915506
http://www.water2020.eu/sites/default/files/keynote_adriano_joss_eawag_switzerland.pdf


 

  

32 

indėlis į projektą apskaičiuojamas vadovaujantis “teršėjas moka principu”, ir padalintas į du 
srautus: 

1. 75% investicijų apmokama iš valstybės biudžeto: 

 savivaldybės į fondą moka 9 CHF/ žmogui per metus, 

 savivaldybės, kuriose veikia modernizuotos nuotekų valyklos, nuo mokesčio atleistos, 

 kompensuojamos tik tiesioginės MT šalinimo technologijos modernizavimo išlaidos 

(biogeninių medžiagų/maistmedžiagių šalinimas nekompensuojamas),  

 finansavimo pradžia - 2016 m. ir pabaiga – 2040 m. 

2. 25% investicijų + eksploatavimo išlaidas padengia savivaldybės.  

 

6.3 Pilno pajėgumo atvejų tyrimai: Šveicarija 

Šveicarijoje, pilno pajėgumo bandomieji eksperimentai buvo atliekami trijose nuotekų valyklose 

(ozonavimas ir AAM valymas). Pilno pajėgumo tyrimai turėjo atsakyti į šiuos klausimus:  

 Koks technologinio proceso taršos šalinimo potencialas?  

 Kaip pasikeičia nuotekų kokybė,  kitų parametrų, pavyzdžiui, ekotoksikologinio, patogenų, 
putodaros, kvapo, ir kt., požiūriu? 

 Ar egzistuoja bet koks šalutinis poveikis arba produktai, pvz., atliekos, toksinės medžiagos 
arba poveikis biologiniam valymui? 

 Ar technologija gali būti pritaikyta techniniu ir eksploatavimo požiūriu, atsižvelgiant į 
infrastruktūros, technologinio proceso projektavimo, kontrolės, saugumo, ir kt., aspektus? 

 Koks reikalingas energijos kiekis? 

 Kokios statybos ir eksploatavimo išlaidos? 

 

Šveicarijos pavyzdys Nr.1: Neugut nuotekų valykla, Dübendorf savivaldybėje, kurioje 

įdiegta pilno pajėgumo ozonavimo sistema69 

Neugut nuotekų valykloje, Dübendorf savivaldybėje, pilno pajėgumo ozonavimo sistema, 

pavaizduota 11 pav ., veikia nuo 2014 m. balandžio mėn. 

                                                      

69 Schachtler M. & Hubaux N. Ozonation planning/implementation HOLINGER AG, Liestal, Ingenieurbüro Gujer AG, 
Rümlang, ARANeugut, Otto-Jaag-Strasse15 CH-8600 Dübendorf, www.neugut.ch 
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11 pav. Neugut nuotekų valykla, Dübendorf savivaldybėje, kurioje įdiegta pilno pajėgumo ozonavimo 

sistema (pritaikyta iš 65)  

 
Žemiau pateikiamos kai kurios pagrindinės nuotekų valyklos charakteristikos: 

 NV charakteristika: valyklos dydis: 155 000 GE (105 000 gyventojų ir 55 000 pramonės 
objektų); nuotekos: Q = 13 000–57 000 m³/d (Qmin-max = 70–660 L/s) 

 Į ozonavimo įrenginį įleidžiamų nuotekų charakteristika: ChDS (cheminis deguonies 

suvartojimas) = 16 mg/L; IOA = 5,3 mg/L; NNH4 = 0,08 mg/l; NN02 = 0,03 mg/L; pH = 7,4 mg/L; 

Q = 70–660 L/s 

 Ozonavimo įrenginio charakteristika: gryno deguonies talpa 80 m3; ozono generatoriai: 2 

× 5,5 kg O3/h; ozono reaktorius: V = 530 m3 (padalintas į dvi ozonavimo kameras su 

keraminiais difuzoriais) vandens gylis 6,0 m; vidutinė buvimo įrenginyje trukmė 37 min. 

(minimali buvimo įrenginyje trukmė 13 min.) 

 Ozono dozavimas: 0,33–0,50 g O3/g IOA ir 1,6–2,7 g O3/m3 

 Ozonavimo įrenginiui reikalingi energijos ištekliai: grynas deguonis 28 g/m3; elektra: 

0,024 kWh/m3; visa valykla: 0,42 kWh/m3 

 Ozonavimo išlaidos: Bendros investicijos (neatskaičius federalinės subsidijos): 3,27 milijono 

CHF; amortizacija, techninė priežiūra: 0,025 CHF/m3; eksploatavimo išlaidos: 0,014 CHF/m3; 

bendros išlaidos vienam gyventojui: 6 CHF per metus; metinės ozonavimo įrenginio 
eksploatavimo išlaidos: 110 000 CHF per metus, įskaitant: 40% grynas deguonis; 20% 

elektra; 20% būdingojo junginio tyrimai; 20% personalas ir pridėtinės išlaidos. 

 MT šalinimo efektyvumas: iš nuotekų vidutiniškai pašalinama 12 būdingųjų medžiagų, 
šalinimo lygis svyruoja tarp 80% ir 86%, kaip išsamiai pavaizduota  8 lentelėje. 

  

Antrinis nusodintuvas 

Filtravimas per smėlį 

Biologiškai išvalytos nuotekos 

Ozono reaktorius 

Išleidimas 

Ozono generatorius       Ozono likučių skaidymo įrenginys 
Deguonis       

O2 tiekimas     
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8 lentelė. Atrinktų MT indikatorių šalinimo, taikant ozonavimo metodą, lygis pasiektas Neugut nuotekų 
valykloje, per visas valykloje įdiegtas pakopas, įskaitant filtravimą per smėlį. Ozono dozė buvo 2,2 mg 

O3/L arba 0,42 g O3/g IOA.  

Medžiaga 
Prekinis 
pavadinimas1) 

Vaistas 
Šalinimo 
lygis 

Farmacinės medžiagos 

Karbamazepinas Tegretol 
raminamieji (epilepsija ir 
neuropatinis skausmas) 

>95% 

Diklofenakas Voltaren 
Skausmas ir uždegiminės ligos 
(podagra) 

>95% 

Metoprololis Lopressor beta blokatorius >85% 

Irbesartanas 
Aprovel, Karvea, 
ir Avapro 

Kraujospūdį mažinantys vaistai 

 63–65% 

Hidrochlorotiazidase 

Daug 
užregistruotų 
patentuotų 
pavadinimų 

80–85% 

Amisulpridas Daug 
užregistruotų 
patentuotų 
pavadinimų 

antidepresantas 

85–95% 

Citalopramas 85–95% 

Venlafaksinas 75–85% 

Klaritomicinas Biaxin, Klacid antibiotikas >90% 

Kiti MT 

Benzotriazolis - Antikorozinė medžiaga 79–82% 

MethyloBenzotriazolis   80–83% 
1) prekinių pavadinimų pavyzdžiai, prekiniai pavadinimai įvairiose šalyse gali būti skirtingi  

Šiuo metu, atliekami po ozonavimo išleidžiamų nuotekų ekotoksikologiniai matavimai, ir taip pat 

išbandomi įvairūs ozonu išvalytų nuotekų papildomo davalymo metodai, pavyzdžiui, smėlio filtras, 
filtras su pseudo-suskystintu smėlio sluoksniu ir granuliuotos aktyvuotos anglies filtras. Tai yra 

labai svarbu, kadangi numatoma modernizuoti daugiau nuotekų valyklų. Kitų nuotekų valyklų 
projektavimo ir statybos darbai bus vykdomi remiantis Neugut nuotekų valykloje įgyta patirtimi. 

Šveicarijos pavyzdys Nr. 2: ARA Thunersee nuotekų valykloje įrengta pilno pajėgumo 

AAM sistema70 

Thunersee nuotekų valykloje valomos komunalinės nuotekos iš 38 gyvenviečių, įsikūrusių aplink 

Thuno miestą. Nuotekų valykla pradėta eksploatuoti 1972 m. ir nuo to laiko valykla buvo nuolat 

plečiama. Nuotekų išvalymo efektyvumas valykloje įspūdingai aukštas, eksploatavimo išlaidos 
mažos, o energijos suvartojimo rodikliai ypatingai geri. Nuo 2018 m. birželio, MT šalinimui 
naudojama AAM sistema, pavaizduota 12 pav. 

                                                      

70 Pulveraktivkohledosierung (PAK) ARA Thunersee Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen, 
www.micropoll.ch 
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12 pav. Thunersee nuotekų valykla, kurioje įdiegta pilno pajėgumo AAM sistema (pritaikyta iš 71) 

 
Toliau pateikiamos kai kurios pagrindinės nuotekų valyklos charakteristikos: 

 Nuotekų valyklos charakteristika: valyklos dydis: 150 000 GE (124 000 gyventojų ir 26 000 

pramonės objektų); nuotekos: Q = 500 L/s – 1 350 L/s, sausu ir lietingu oru, atitinkamai; 

nuotekų valykloje kiekvienais metais išvaloma daugiau kaip 13 milijonų m3 nuotekų. 

 Valymo procesas: mechaninę pakopą sudaro: retos ir tankios grotos, smėlio gaudyklė, ir 

pirminis nusodintuvas; biologinio valymo pakopą sudaro aktyviojo dumblo sistema  

(nitrifikacija, denitrifikacija, biologinis fosforo šalinimas) sujungta su antriniu nusodintuvu; 

cheminis nusodinimas (į grąžinamą veiklųjį dumblą pridedama geležies chlorido), siekiant 

užtikrinti efektyvų fosfatų šalinimą. 

 AAM įrenginio charakteristika: 2 AAM saugyklos (80 m3), 2 AAM dozavimo stotys, 2 AAM 

kontaktiniai rezervuarai (kiekvieno talpa: 1 100 m3, kontaktinis laikas: 46 minutės), 4 

nusodinimo baseinai (kiekvieno talpa: 1 944 m3, buvimo įrenginyje trukmė 2,7 h) ir 8 filtravimo 

kameros (kiekvienos plotas - 42,2 m2, smėlis ir antracitas, maks. filtravimo greitis – 9,8 m/h), 

AAM perteklinis dumblas nukreipiamas atgal į nuotekų dumblo biologinio valymo pakopą. 

  

                                                      

71 Pulveraktivkohledosierung (PAK) ARA Thunersee Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen, 
www.micropoll.ch 

Antrinis nusodintuvas Biologiškai išvalytos nuotekos 

Išleidimas 

Praplovimo vanduo 
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Kontaktinis reaktorius 

Aplenkimo sistema 

Sudrėkinimas ir 
dozavimas 

AAM saugykla 

Polimeras 
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7 Vokietijos strategija 

7.1 Dabartinė strategija: Vokietija 

Mikroteršalų strategija Vokietijoje šiuo metu ruošiama, ir nacionaliniu ir regioniniu lygiu ją turi 
sukurti suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, Federalinė aplinkos agentūra (sutrumpintai “UBA”) 
ir Vokietijos federalinių žemių ir federalinės vyriausybės darbo grupė vandens problemoms 

spręsti, atstovaujama Federalinės aplinkos ministerijos (sutrumpintai LAWA)72. Tam, kad šį darbą 
būtų galima tinkamai įvertinti, reikia išnagrinėti Vokietijoje nustatytą teisinį pagrindą mikro teršalų, 
t.y., farmacinių medžiagų, klausimu.  

Pastaraisiais metais Federalinė aplinkos agentūra nacionaliniu lygiu atliko tyrimus ir taip pat 

paskelbė išsamias ataskaitas apie priemones, skirtas mažinti mikroteršalų išleidimą į vandens 
telkinius (žr. UBA 2014 m. ir UBA 2016 m.)73 74. Atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ES lygiu, 

BVPD reikalaujama nustatyti Aplinkos kokybės standartus (AKS) teršiančioms medžiagoms75. 

Taigi, Vokietijos Federalinė aplinkos agentūra (UBA) taip pat inicijavo projektą, kurio tikslas - 

atnaujinti aplinkos kokybės standartus (AKS) 10-iai (ne farmacinės kilmės) teršalų, kurie yra 

specifiniai upės baseinams, pagal Potvarkį dėl paviršinio vandens (OGewV), ir sukaupti 

pasiūlymus dėl aplinkos kokybės standartų, įskaitant pasiūlymus dėl AKS farmacinėms 

medžiagoms. Įgyvendinant šį projektą gauti AKS pasiūlymai dėl, inter alia, bezafibrato, 

karbamazepino, eritromicino, metoprololio, roksitromicino ir sulfametoksazolo (UBA 2015 m.)76. 

Šiuo atveju, jau egzistuojantys AKS koncentracijų lygiai (µg/L) skirtingiems aplinkos 

komponentams renkami ir atnaujinami, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais.  

Be to, egzistuoja kitas finansinio skatinimo sistemomis pagrįstas politikos instrumentas - 

Įstatymas dėl nuotekų apmokestinimo77,78. Šis įstatymas numato galimybę apmokestinti bendras 

apkrovas, kurios su nuotekomis išleidžiamos į aplinką. Jei ši finansinio apmokestinimo sistema 

būtų stiprinama, investicinės išlaidos, pvz., pažangioms valymo technologijoms, galėtų būti 
netiesiogiai re-finansuojamos pasinaudojant šiuo instrumentu. Ateityje šis instrumentas galėtų 
būti tinkamas ir dėmesio vertas pasirinkimas teisiškai reglamentuojant nuotekų tvarkymą 
Vokietijoje ir ekonominis instrumentas, kuris turėtų būti įtrauktas į mikroteršalų strategiją. 

                                                      

72https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/spurenstoffstrategie_policy_paper_bf.p
df 
73 Hillenbrand et al. (2014) Measures to reduce micropollutant emissions to water. Summary. 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_87_2014_mikroschadstoffe_summ
ary.pdf 
74 Hillenbrand et al. (2016) Measures to reduce micropollutant emissions to water – Phase 2. 
de/sites/default/files/medien/377/publikationen/ mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf  
75 2000 m. spalio 23 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus 
76 Wenzel et al. (2015) Revision der Umweltqualitätsnormen der Bundes-Oberflächengewässerverordnung nach Ende 
der Übergangsfrist für Richtlinie 2006/11/EG und Fortschreibung der europäischen Umweltqualitätsziele für prioritäre 
Stoffe. 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3712_28_232_umweltqualitaetsnormen_bf.
pdf 
77 Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG), 
https://www.gesetze-im-internet.de/abwag/AbwAG.pdf 
78 Gawel et al. (2017) Arzneimittelabgabe – Inpflichtnahme des Arzneimittelsektors für Maßnahmen zur Reduktion von 
Mikroschadstoffen in Gewässern https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/ 
1410/publikationen/2017-12-19_texte_15-2017_arzneimittelabgabe.pdf 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/spurenstoffstrategie_policy_paper_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/spurenstoffstrategie_policy_paper_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/
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Kalbant konkrečiai apie pačią medžiagą, nepaisant daugybės pasiūlymų dėl AKS, iki šiol 
farmacinėms medžiagoms teisės aktais nebuvo nustatytos jokios ribinės vertės. Tačiau, 
skirtingose federalinėse žemėse paskelbti stebėjimų duomenys apie mikroteršalus, kurių 
išleidimo į aplinką nereglamentuoja įstatymai, keliuose paviršinio vandens telkiniuose. Nors 

duomenys buvo surinkti skirtingų stebėsenos kampanijų metu, siekiant įvairių mokslinių tyrimų 
tikslų, nustatyta farmacinių medžiagų apkrova, ir akcentuota būtinybė parengti nacionalinę 
strategiją (2016 m. LAWA ataskaita). Be to, vykdant regioninius tyrimus, ypač federalinės žemės 
lygmeniu, buvo įkurti specializuoti mikroteršalų kompetencijų centrai, kuriuose kaupiamos ir 

perduodamos žinios, įgytos analizuojant mažesnės apimties mokslinių tyrimų rezultatus. Iš kitų 
išsiskiria Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Aplinkos agentūra, kuri jau sudarė mikroteršalų, 

įskaitant farmacines medžiagas, sąrašą, į kurį be kitų prioritetinių medžiagų įtraukti: 
benzotriazolas, karbamazepinas, diklofenakas, metoprololis, klaritomicinas ir 

sulfametoksazolas79. Tarptautinė Reino apsaugos komisija (ICRP) taip pat atliko papildomus 

perspektyvinius ir kompleksinius tyrimus, kurių leido įvertinti farmacinių medžiagų apkrovą visame 

baseine80. Šios komisijos ataskaitoje, pagrįstoje fundamentaliais moksliniais tyrimais, kuri buvo 

skirta parengti bendrą strategiją dėl įvairių mikroteršalų, išleidžiamų į Reiną ir jo užutekius, 

apkrovos mažinimo ir prevencijos, pateikiama daugiau žinių apie į aplinką išleidžiamus kiekius, 

ekotoksikologinį poveikį gamtai ir efektyvias valymo technologijas. Dėl to, kad Reino baseine 

naudojamas didžiulis skirtingų cheminių medžiagų kiekis, buvo atrinktos pagrindinės svarbios 
medžiagų grupės ir įvertintas jų paplitimas paviršinio vandens telkiniuose. Ataskaita atskleidė jų 
dabartinę taršos apkrovą 2017 m. lyginant su 2011 m. Be to, joje aprašyta suplanuotų ir 
įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skirtingose, susijusiose federalinėse žemėse, situacija ir 
ši ataskaita gali būti naudojama kaip pagrindas tolesnėms diskusijoms apie veiksmų planą, kuris 
turi būti parengtas81. Siekiant perkelti regioninę patirtį federalinių žemių suinteresuotieji subjektai 

ir už vandens išteklius atsakingos institucijos, įgyvendinančios Vokietijos vandenų apsaugos 
politika, inicijavo vadinamąjį politinį dokumentą: „Daugiašalis dialogas dėl Vokietijos federalinės 
vyriausybės mikroteršalų strategijos politikos formuotojams apie galimybes sumažinti 
mikroteršalų patekimą į vandens aplinką”82.  

Pagrindinis Vokietijos mikroteršalų strategijos tikslas – suderinti regioninę ir nacionalinę 
strategijas ir galutinius tyrimų duomenis. 2016 m. lapkričio mėn. prasidėjo platus suinteresuotųjų 
šalių dialogas, kaip federalinės vyriausybės strategijos, skirtos sumažinti MT kiekius vandens 
aplinkoje, parengiamųjų darbų dalis. Šioje ataskaitoje, išsamiai aptariamas tebevykstantis 
procesas, kurio tikslas - apibrėžti bendrus tikslus ir taisykles, susijusias su nuotekų valymu. Šio 
dialogo rezultatai pateikti 9 lentelėje83. 

                                                      

79 ARGE Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW in 2016. https://www.masterplan-
wasser.nrw.de/fileadmin/user_upload/Broschueren_PDFs_und_Titel_JPGs/Machbarkeitsstudie_11_2016.pdf 
80 Mikroverunreinigungen im Rheineinzugsgebiet Bilanz 2017. IKSR-CIPR-ICBR 2017, 
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0246.pdf 
81 Mikroverunreinigungen im Rheineinzugsgebiet Bilanz 2017. IKSR-CIPR-ICBR 2017, 
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0246.pdf 
82 Hillenbrand et al. (2017) Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of 
the German Federal Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic 
environment. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Umweltbundesamt. Berlin, 
33 pp. http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html 
83 Hillenbrand et al. (2017) Recommedations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of 
the German Federal Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic 
environment. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Umweltbundesamt. Berlin, 
33 pp. 

http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html
http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
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9 lentelė. Daugiašalio dialogo dėl į vandens aplinką išleidžiamų mikroteršalų mažinimo strategijos temų ir 
rekomendacijų apžvalga 

Susijusios su šaltiniu Susijusios su vartotoju “End-of-pipe” 

Rekomendacija 1: 

1.1 Atitinkamų mikroteršalų identifikavimas 

Rekomendacija 2: Rekomendacija 3: Rekomendacija 4: 

2.1 Dalintis rizikos aplinkai 
vertinimo išvadomis ir užpildyti 
žinių spragas.  

3.1 Vykdyti bendrą 
informacijos kampaniją apie 
mikroteršalų svarbą/poveikį 
vandens aplinkai. 

4.1 Įdiegti sistemą, skirtą 
papildomam nuotekų valymui 
nuotekų valyklose. 

2.2 Gamintojų 
rekomendacijos kaip elgtis 
siekiant sumažinti mikroteršalų 
patekimą į vandens telkinius. 

3.2 Įtraukti mikroteršalų 
poveikio vandens aplinkai 
klausimą į pradinio 
apmokymo/ kvalifikacijos 
kėlimo ir konsultavimo 
programas. 

4.2 Moksliniai tyrimai 
specialių priemonių, skirtų 
kritulių vandens išleidimui ir 
bendram pramoninių-lietaus 
nuotekų išleidimui, srityje ir 
tokių priemonių sukūrimas, jei 
reikalinga. 

2.3 Rekomendacijos dėl 
nuotekų išleidimo iš gamybos 
ir apdirbimo įmonių 
sumažinimo, kur taikytina. 

3.3 Sukurti tikslinei grupei 
skirtas ženklinimo sistemas. 

4.3 Keistis informacija ir 
mokslinių tyrimų bei 
projektavimo žiniomis apie 
pasenusios miesto nuotekų 
sistemos modernizavimą. 

2.4 Sumažinti mikroteršalų 
kiekį svarbiose gamybos 
šakose. 

3.4 Sukurti arba 
patobulinti specialias 
vartotojams skirtas 
priemones.  

4.4 Tinkamai tvarkyti 
likučius ir atliekas. 

Rekomendacija 5: 

5.1 Mikroteršalų strategijos įgyvendinimo išlaidos. 

Tarp aukščiau pateiktų rekomendacijų, 4.1 - 4.4 rekomendacijose aptariamos „end-of-pipe“ 
priemonės, apimančios technines arba organizacines priemones, kurios būtinos siekiant užkirsti 
kelią atitinkamų mikroteršalų pasklidimui arba siekiant jį sumažinti. Teigiama, kad nuotekų 
valyklos yra svarbios pakopos mažinant MT kiekius, tačiau, kadangi esamų įprastų sistemų 
efektyvumas yra ribotas, reikia užkirsti kelią atitinkamų medžiagų pasklidimui arba jį sumažinti 
šaltinio/vartotojo pakopoje, prieš joms patenkant į nuotekas (žr. 1 pav.). Siekiant užtikrinti tinkamą 
atliekų, kuriose yra atitinkamų MT, tvarkymą, būtina intensyvinti vartotojų informavimą (4.4 

rekomendacija). Vandens telkinio - nuotekų priimtuvo jautrumas poveikiui, didelės taršos 
apkrovos, ir kt., atvejais, nuotekų valyklose rekomenduota įdiegti ketvirtąją valymo pakopą ir ši 
priemonė pasiteisino (4.1 rekomendacija). Tačiau, buvo primygtinai siūloma nacionaliniu lygiu 

taikyti vienodą nuotekų valyklų, kurias numatoma modernizuoti, atrankos procedūrą. Šiuo metu, 
siūloma naudoti šiuos pagrindinius kriterijus:  

 vandens telkinių – nuotekų priimtuvų ekologinis jautrumas, 
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 vandens išteklių, skirtų geriamajam vandeniui ir laisvalaikiui (vandens telkiniai, kuriuose 

įrengtos maudyklos), išsaugojimas – aukštupio kryptimi esančių subjektų atsakomybė, 

 efektyvumo ir rentabilumo kriterijus (pavyzdžiui, nuotekų valymo įrenginių dydis ir būklė), 

 vandens telkinių – nuotekų priimtuvų taršos apkrova. 

2018 m. Vokietijos aplinkos agentūra (UBA) išleido rekomendacijas dėl MT kieko mažinimo 
vandens telkiniuose.84 Šiuo metu daroma prielaida, kad efektyvų su šaltiniu susijusių strategijų 
įgyvendinimą (gamintojų ir vartotojų atsakomybė) galima pasiekti tik per ilgą laikotarpį (>10 metų). 

Todėl, efektyvus plataus MT spektro šalinimas turėtų būti pasiektas panaudojant pažangią 
ketvirtąją (ketvirtinę) valymo pakopą. 

Šiuo metu Vokietijoje 16-a visų nuotekų valyklų Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Badeno-Viurtenbergo 

žemėse modernizuotos įdiegiant ketvirtąją valymo pakopą, 6-ose valyklose vykdomi statybos 

darbai, ir tokias valymo sistemas planuojama įdiegti kitose 11-oje nuotekų valyklų. Taip pat 

rengiami planai dėl nuotekų valyklų kitose federalinėse žemėse (pvz., Berlyne, Bavarijoje ir Hesės 
žemėje). Manoma, kad šiose įmonėse sukaupta patirtis gali būti lyginama su įvairių laboratorijos 
lygio mokslinių tyrimų projektų rezultatais. Šis fundamentalus metodas leidžia įvertinti valymo 
efektyvumą ir išlaidas. Didelio masto ir pilno pajėgumo MT šalinimo priemonių, kurios 

įgyvendintos arba įgyvendinamos Vokietijos nuotekų valyklose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir 

Badeno-Viurtenbergo žemėse, sąrašas pateikiamas10 lentelėje. 

  

                                                      

84 Ahting et al. (2018) Recommendations for reducing micropollutants in waters. Ed. Helmecke M. (II 2.1) German 
Environment Agency Section II 2.1 General Aspects of Water and Soil. www.umweltbundesamt.de 
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10 lentelė. Didelio masto ir pilno pajėgumo mikroteršalų šalinimo iš komunalinių nuotekų pažangios 
sistemos Vokietijoje (2019 m. sausio mėn.): įdiegtos (I), vykdomi statybos darbai (UC) ir projektuojamos 

(UD)85, 86. Pilkai paryškintos nuotekų valyklos (Bad Sassendorf, kurioje naudojamas ozonas, ir Dülmen, 

kurioje naudojama AAM) išsamiau aprašytos toliau. Vykdant MORPHEUS projektą į šias nuotekų valyklas 

buvo surengti pažintiniai vizitai. 

 I UC UD 

Valyklos 

dydis  

[GE] 

Technologija 
Išvalytų nuotekų 
kiekis 

Nuotekų valyklos Šiaurės-Reino Vestfalijos žemėje 

Aachen-Soers   x 480 000 Ozonas - 

Bad Sassendorf x   13 000 Ozonas Qmax = 300 m3/h 

Bad Oeynhausen x   78 500 AAG Qmax = 370 m3/h 

Barntrup x   12 000 AAM Qmax = 300 m3/h 

Detmold x   135 000 Ozonas Qmax = 300 m3/h 

Duisburg Verlinden x   30 000 Ozonas Qmax= 400 m3/h 

Dülmen  x  55 000 AAM - 

Espelkamp   x 33 000 Ozonas - 

Gutersloh x   150 600 AAG Qmax = 840 m3/h 

Harsewinkel   x 570 000  Qmax = 300 m3/h 

Neuss Ost   x 280 000   

Obere Lutter x   380 000 AAG Qmax = 960 m3/h 

Rietberg  x  46 500 AAG Qmax = 360 m3/h 

Rheda   x 94 000 Ozonas Qmax = 1 000 m3/h 

Schwerte x   50 000 Ozonas/ AAM Qmax = 1 100 m3/h 

Warburg  x  70 000 Ozonas  

Nuotekų valyklos Badeno-Viurtenbergo žemėje 

Albstadt x   125 000 AAM Qmax = 3 500 m3/h 

Busnau  x  9 680 AAG Qmax = 70 m3/h 

Emmingen-Liptingen x   7 500 AAG Qmax = 70 m3/h 

Freiburg   x 600 000   

Hechingen x   57 200 AAM Qmax = 1 440 m3/h 

Karlsruhe   x 700 000 AAM  

                                                      

85 https://koms-bw.de/en/ 
86 https://www.masterplan-wasser.nrw.de/das-kompetenzzentrum/ 
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 I UC UD 

Valyklos 

dydis  

[GE] 

Technologija 
Išvalytų nuotekų 
kiekis 

Kressbron x   24 000 AAM Qmax = 900 m3/h 

Lahr x   100 000 AAM Qmax = 1 260 m3/h 

Nuotekų valykla Badeno-Viurtenbergo žemėje 

Laichingen  x  35 000 AAM Qmax = 540 m3/h 

Lautingen  x  36 000 AAM Qmax = 800 m3/h 

Mannheim 

x   725 000 AAM 

Qmax = 1 100 m3/h 

planuojamas: 
Qmax = 5 400 m3/h 

Ohringen   x 46 000 AAM  

Ravensburg x   184 000 AAM Qmax = 4 000 m3/h 

Sindelfingen x   250 000 AAM Qmax = 4 000 m3/h 

Stockacher Aach x   43 000 AAM Qmax = 900 m3/h 

Stuttgart 

Muhlhausen 
  x 1 200 000   

Ulm (Steinhaule) 

x x  440 000 AAM 

Qmax = 5 000 m3/h 

planuojamas: 
Qmax = 9 400 m3/h 

Wendlingen   x 170 000 AAM - 

Westerheim   x 5 500 AAG - 

MT šalinimui gali būti naudojami įvairūs pažangūs technologiniai procesai. Tačiau, Vokietijos, 

panašiai kaip Šveicarijos strategijoje, iki šiol, numatoma, kad tik du metodai gali būti techniškai 
įgyvendinti didesniu mastu: I) oksidavimas panaudojant ozoną, ir II) adsorbavimas ant aktyvuotos 

anglies (AAM arba AAG), arba šių dviejų metodų derinys. Įmonių valdytojai gali įgyvendinti šiuos 
metodus, ir manoma, kad tinkamai įrengtose ir valdomose nuotekų valyklose galima daugelio MT 

kiekius galima sumažinti iki 80%. Tačiau, šalinimo lygis priklauso nuo medžiagos ir valymo 
technologijos. Taip pat, tikimasi, kad be MT šalinimo,  ozonavimas ir metodai, kuriuose 

naudojama aktyvuota anglis, suteiks galimybę pagerinti kitų organinių junginių šalinimą ir/arba iš 
nuotekų valyklos išleidžiamų nuotekų higieninę kokybę. Šių metodų trūkumas (išskyrus AAG 

metodą) susijęs su būtinybe įdiegti papildomo davalymo pakopą (žr. 4.1 skyrelį). 

7.2 Preliminari išlaidų ir energijos suvartojimo analizė: Vokietija 

Finansavimas - pagrindinis mikroteršalų (MT) šalinimo strategijos įgyvendinimo elementas ir, 

remiantis 5 rekomendacija, jo tvarką turi parengti Federalinė vyriausybė. Galutinės išlaidos 
priklausys nuo galutinio apsaugos lygio/tikslo, kuris turi būti pasiektas. Siūloma išlaidas paskirstyti 

gamintojams, platintojams, už vandens išteklių valdymą atsakingoms institucijoms ir gyventojams 



 

  

42 

(kaip vartotojams). Tačiau, nėra garantijų, kad turimi instrumentai bus panaudoti šiam tikslui 
(mokesčiai, esami mokesčiai už nuotekų tvarkymą, specialūs fondai, ir kt.).  

Daroma prielaida, kad Vokietijoje, pažangaus nuotekų valymo energijos sąnaudos gali būti 5–
30% didesnės už energijos sąnaudas įprastinio eksploatavimo sąlygomis.87 Išlaidos priklauso nuo 
nuotekų valyklos dydžio, nevalytų nuotekų kokybės ir naudojamo valymo metodo. Tačiau, daug 

nuotekų valyklų turi pakankamai didelį energijos taupymo arba gamybos potencialą. Vis dėlto, 

Vokietijos aplinkos agentūra (UBA) daro prielaidą, kad 230 didelių nuotekų valyklų Vokietijoje 
(GE>1 000 000, Vokietijos dydžio kategorija: GK 5), kuriose išvaloma 50% visų Vokietijoje 
susidarančių nuotekų, papildomos išlaidos plėtrai sudarys iš viso nuo 10,4 iki 10,9 milijardo eurų 
per 25 metų laikotarpį. Remiantis pirmiau pateiktu įvertinimu, MT šalinimui, įskaitant papildomą 
davalymą, per metus bus išleidžiama nuo 415 iki 435 milijonų eurų.88  UBA skaičiavimais, didelės 
nuotekų valyklos papildomos vidutinės išlaidos plėtrai sudarys apie 16 eurų vienam asmeniui per 

metus. 

Iki šiol nebuvo apskaičiuotos kitos išlaidos, susijusios su gamintojo atsakomybe, pavyzdžiui, 
rizikos aplinkai vertinimo, plataus masto informacinės ir supratimo gerinimo kampanijos išlaidos, 

padidėjusios išlaidos moksliniams tyrimams, susijusiems su ekologinius reikalavimus 

atitinkančiais pakaitalais, duomenų pateikimu ir pramoninių nuotekų valymu, ir taip pat vartotojo 
atsakomybė (produktų, kurių sudėtyje yra MT, pakeitimas ekologinius reikalavimus atitinkančiais 
produktais). Vis dėlto, manoma, kad federalinė vyriausybė užtikrins, kad, remiantis „teršėjas 
moka“ principu, medicininių produktų ir kitų produktų, kurių sudėtyje yra MT, gamintojai ir 

pardavėjai turės prisiimti atitinkamą MT šalinimo iš vandens aplinkos finansinę atsakomybę. 

 

7.3 Pilno pajėgumo atvejų tyrimai: Vokietija 

Vykdant MORPHEUS projektą buvo surengti vizitai į dvi Vokietijos nuotekų valyklas, esančias 

Bad Sassendorf ir Dülmen, kuriose įdiegta didelio masto pažangi farmacinių medžiagų valymo 
sistema, kaip nurodyta 10 lentelėje – viena, kurioje taikomas ozonavimo metodas (Bad 

Sassendorf) ir viena, kurioje naudojama AAM (Dülmen), kaip išsamiau bus aprašyta toliau. 

“Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW” savo interneto svetainėje pateikia trumpą 
informaciją apie nuotekų valyklas Šiaurės Reino-Vestfalijoje. 

Vokietijos pavyzdys Nr. 1: Pilno pajėgumo ozonavimo sistema: Bad Sassendorf nuotekų 
valykla, Lippeverband89 

Bad Sassendorf nuotekų valykla, Lippeverband - vienos pakopos, įprastinė mechaninė-biologinė 
nuotekų valykla, pavaizduota 13 pav.  

 

                                                      

87 UBA (2015): Organische Mikroverunreinigungen in Gewässern – Vierte Reinigungsstufe für weniger Einträge. 
https://www.umweltbundesamt. de/publikationen/organische-mikroverunreinigungen-in-gewaesser 
88 Hillenbrand et al. (2016) Measures to reduce micropollutant emissions to water – Phase 2. 
de/sites/default/files/medien/377/publikationen/ mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf  
89 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf) 
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13 pav.  „Bad Sassendorf“ nuotekų valykloje, Lippeverband, įrengtos ozonavimo sistemos schema 

(pritaikyta iš90)  

Ozonavimo sistema buvo įdiegta 2009 m. ir įrenginys sumontuotas už antrinio nusodintuvo, ir už 
šio įrenginio esančiame specialiame tvenkinyje papildomai davalytos nuotekos išleidžiamos į 
Rosenaue upę. Toliau pateikiamos kai kurios pagrindinės nuotekų valyklos charakteristikos: 

 Nuotekų valyklos charakteristika: valyklos dydis: 13 000 GE; srautas: Q = 300–650 m³/h; 

metinis išvalytų nuotekų kiekis: 1,7 milijono m³ per metus; 

 Nevalytų nuotekų charakteristika: COD <60 mg/L; Nbendras <18 mg/L; Pbendras <2 mg/L; 

 Ozonavimas įrenginio charakteristika: ozonavimo sistema, gamintojas: Xylem (Wedeco); 

ozono generatorius, tipas: SMO 500 su keraminiais difuzoriais; talpos, kurioje vyksta reakcija, 

tūris: 2 × 32,5 m³ = 65 m³; ozono dozavimas: 5–15 mg O3/L; valdymo alternatyva 

panaudojant: Q SAK254; 

 Papildomas davalymas: papildomo valymo tvenkinys; 

 išlaidos: grynosios investicinės išlaidos ozonavimo įrenginio statybai sudarė apie 1,0 milijoną 

eurų. Eksploatavimo išlaidos priklauso nuo ozono suvartojimo ir šiuo metu atliekamas jų 
vertinimas; 

 MT šalinimo efektyvumas priklauso nuo medžiagos ir dozės, ir MT, kurie naudojami kaip 

indikatoriai, svyruoja kaip pavaizduota 11 lentelėje. 

  

                                                      

90 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf) 

Antrinis nusodintuvas 

Biologiškai išvalytos nuotekos Aplenkimo sistema 

Išleidimas 

Papildomo davalymo tvenkinys 

Perteklinis dumblas 

Ozono generatorius    

Ozono reaktorius      
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11 lentelė. Nuotekų valykla Bad Sassendorf: atrinktų indikatorinių MT šalinimas, taikant ozonavimo 
technologiją, ozono dozė - 2 mg O3/L. 

Medžiaga Vaistas Šalinimo lygis 

Farmacinės medžiagos 

Karbamazepinas Epilepsija ir neuropatinis skausmas 86–87% 

Diklofenakas Skausmas ir uždegiminės ligos (podagra) 91–92% 

Metoprololis Beta blokatorius 26–34% 

Sulfametoksazolas Sulfonamidas antibiotikas1) 77–79% 

Kiti MT 

Bisphenol A 
Ksenoestrogenai, estrogeno veikimą imituojančios 
medžiagos, kurioms būdingos panašios į hormonų 
savybės 

-15–53% 

1) vartojamas kartu su trimetoprimu 

 

Bad Sassendorf nuotekų valykloje, Lippeverband, įdiegtos ozonavimo sistemos nuotraukos, 
padarytos 2018 m. balandžio mėn. MORPHEUS pažintinio vizito metu, parodytos 14 pav. 

 

 

14 pav. Bad Sassendorf nuotekų valykloje, Lippeverband, įdiegtos ozonavimo sistemos nuotraukos, 

padarytos  2018 m. balandžio mėn. MORPHEUS pažintinio vizito metu. Atrinktų MT šalinimo rodikliai 
pateikti 11 lentelėje. Nuotrauka: Erland Björklund. 

  

Ozone treatment Oxygene TankDeguonies talpa Valymas ozonu 
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Vokietijos pavyzdys Nr. 2: Pilno pajėgumo AAM adsorbavimo sistema: Dülmen nuotekų 
valykla, Lippeverband91 

Dülmen nuotekų valykla, Lippeverband - vienos pakopos, įprastinė mechaninė-biologinė nuotekų 
valykla, pavaizduota 15 pav.  

 

15 pav. Dülmen nuotekų valykloje įdiegtos AAM sistemos schema (pritaikyta iš 92)  

AAM įrenginį sudaro kontaktinis rezervuaras (Vges. = 270 m3), dvi rekonstruotos filtro kameros, 

naujai pastatytas nusodinimo baseinas (A = 360 m2, V = 1440 m3) ir likusi filtravimo sistema (trys 

filtravimo kameros). Prieš nuotekas išleidžiant į upę Tiberbach – nuotekų priimtuvą, po 

nusodinimo, nuotekos išvalomos MT šalinimui skirtoje adsorbavimo pakopoje. Žemiau 
pateikiamos kai kurios pagrindinės nuotekų valyklos charakteristikos: 

 Nuotekų valyklos charakteristika: valyklos dydis: 55 000 GE; srautas: Q = 450–720 m³/h; 

metinis išvalytų nuotekų kiekis: 3 milijonai m³ per metus. 

 Nevalytų nuotekų charakteristika: COD <60 mg/L; Nbendras <18 mg/l; Pbendras <1 mg/L 

 įdiegta AAM technologija: AAM talpykla ir dozavimo sistema; AAM kontaktinis rezervuaras 

(V = 270 m3), buvimo įrenginyje trukmė: 22–150 min; AAM dozavimas nuo 10 iki 20 mg /L; 

nusodinimo baseinas: V = 1470 m3 (plotas = 370 m2); trys nuosėdų filtravimo moduliai; filtro 

tipas: dviejų sluoksnių tūrinis filtravimas (vieno filtravimo modulio plotas 28 m²); Filtravimo 

greitis: 7,5–13 m/h; išvalytų nuotekų srautas: Q = 30–200 dm³/s 

 išlaidos: investicinės išlaidos statybos darbams ir esamos nuotekų valyklos pritaikymo AAM 

sistemai - 4,0 milijonai eurų. 

 MT šalinimo efektyvumo duomenys pateikti 12 lentelėje.  

                                                      

91 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf) 
92 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf) 

Sudrėkinimas 
ir dozavimas 

AAM saugykla 

AAM atskyrimas Filtravimas Antrinis nusodintuvas Biologiškai išvalytos nuotekos 

Praplovimo vanduo 

Kontaktinis reaktorius 

Išleidimas 

Flokuliantų ir 
koaguliantų dozavimas 
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12 lentelė. Dülmen nuotekų valykla: atrinktų indikatorinių MT šalinimas panaudojant AAM (AAM dozė 

10 mg /l); n=1093  

Medžiaga Koncentracija į  
nuotekų valyklą 
patenkančiose 
nuotekose 
[µg/L] 

Šalinimo lygis 
prieš AAM 
dozavimą [%] 

Šalinimo lygis po AAM 
dozavimo (iš nuotekų 
valyklos išleidžiamose 
nuotekose) [%] 

1H-Benzotriazolas 16,9 52±16 93±4 (95±3) 

Karbamazepinas 0,34 -23±20 88±6 (90±5) 

Diklofenakas 2,92 -2±19 81±10 (82±9) 

Metoprololis 1,32 40±12 97±2 (98±1) 

Klaritomicinas 0,43 24±22 91±6 (92±4) 

Sulfametoksazolas 0,49 45±27 72±11 (74±12) 

 

 

Dülmen nuotekų valykloje, Lippeverband, įdiegtos AAM sistemos nuotraukos, padarytos 2018 m. 

balandžio mėn. MORPHEUS pažintinio vizito metu, parodytos 16 pav. 

 

 

16 pav. Dülmen nuotekų valykloje, Lippeverband, įdiegtos AAM sistemos nuotraukos, padarytos 2018 m. 

balandžio mėn. MORPHEUS pažintinio vizito metu. Atrinktų MT šalinimo rodikliai pateikti 12 lentelėje. 

Nuotrauka: Erland Björklund 

7.4 Vokietijoje naudojamų ozonavimo ir AAM technologijų palyginimo 
apžvalga 

Remiantis pakankamai didelio skaičiaus tyrimų, atliktų, pirmiausiai, su ozonavimo ir AAM 

metodais, rezultatais, kurie buvo pateikti keliuose dokumentuose, galima pateikti bendresnį dviejų 

                                                      

93 EGLV, Presentation Sven Lyko in November 2018 at “Verfahrenstechnische Möglichkeiten für die Umsetzung einer 4. 
Reinigungsstufe und großtechnische Betriebserfahrungen” in Prenzlau, Germany 

PAC treatment

PAC Tank

Valymas AAM 

AAM talpykla 
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technologijų palyginimą. Vokietijoje atliktų eksperimentų apžvalga pateikta 13 lentelėje, kurioje 

palyginamos sistemos išlaidos ir projektavimo kriterijai. 

13 lentelė. Ozonavimo ir AAM sistemų įdiegimo nuotekų valyklose Vokietijoje išlaidų ir projektavimo 

kriterijų palyginimo apžvalga 94,95,96,97  

Kriterijus Ozonavimas AAM 

Pirminis energijos poreikis 0,09–0,37 kWh/m³ 0,05–0,08 kWh/m³ 

Pirminis energijos poreikis 

(gamyba ir transportavimas) 

0,03–0,09 kWh/m³ 0,36–0,72 kWh/m³ 

CO2 emisija 60–130 g CO2/m³ 150–240 g CO2/m³ 

Metinės išlaidos 0,02–0,14 €/m³ 0,04–0,20 €/m³ 

Veikimas  aukštas automatizavimo lygis Žemas automatizavimo lygis  

Vietos poreikis mažas Didelis - kontaktiniam ir 

nusodinimo rezervuarams,  

mažas – dozavimui į filtrus arba 
veikliojo dumblo reaktoriui 

Privalumai Silpnas dezinfekuojantis 

veikimas 

Prisotinta anglis 

(deginimo įrenginys) 

Trūkumai Transformacijos produktai, 

reikalingas papildomas 

biologinis davalymas 

Padidėjęs dumblo kiekis, 

galimas AAM-nutekėjimas į 
vandens telkinį - nuotekų 
priimtuvą, padidėjusios CO2 

emisijos 

 

 

 

                                                      

94 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-
phase_2.pdf 
95 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_85_2015_massnahmen_zur_ 
verminderung_des_eintrages_von_mikroschadstoffen_anhang.pdf 
96 http://www.lawa.de/documents/Uml242016_20160126_LAWA_Bericht_Mikroschadstoffe_in_Gewaessern_ 
final_207.pdf 
97 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_ 
umweltqualitaetsnormen_der_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_85_2015_massnahmen_zur_verminderung_des_eintrages_von_mikroschadstoffen_anhang.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_85_2015_massnahmen_zur_verminderung_des_eintrages_von_mikroschadstoffen_anhang.pdf
http://www.lawa.de/documents/Uml242016_20160126_LAWA_Bericht_Mikroschadstoffe_in_Gewaessern_final_207.pdf
http://www.lawa.de/documents/Uml242016_20160126_LAWA_Bericht_Mikroschadstoffe_in_Gewaessern_final_207.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_umweltqualitaetsnormen_der_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_umweltqualitaetsnormen_der_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf
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8 Švedijos strategija 

8.1 Dabartinė situacija: Švedija 

Nuo 2005 m. Švedijoje vykdyta daug mokslinių tyrimų ir vystymo projektų, susijusių aplinkoje 
esančiomis farmacinėmis medžiagomis. Šioje ataskaitoje aptarsime ne visus šiuos projektus, 

tačiau 17 pav. pateikiama keturių pagrindinių nacionalinių projektų, kurie buvo įgyvendinami 
2005–2019 m., apžvalga, ir iki 2020 m. pabaigos visiems šiems projektams kartu numatoma 

išleisti apie 22 milijonus eurų.  

 

 
17 pav. Pagrindinių mokslinių tyrimų, susijusių su aplinkoje esančiomis farmacinėmis medžiagomis, 

finansavimo pavyzdžiai, Švedija, 2005–2018 m. 

Nuo 2005 m. iki 2009 m. “Stockholm Water” vykdė vietinį, bet didelio masto Švedijos projektą 
"Farmacinės medžiagos – paplitimas vandens aplinkoje, prevencinės priemonės ir galimi valymo 
metodai" (17 pav.). Galutinė ataskaita paskelbta 2010 m.98 Projekto įgyvendinimo metu išbandyti 
įvairūs papildomi valymo metodai, pagrįsti biologiniu, oksidavimo arba atskyrimo principais, ir 
nustatyta, kad keletas iš šių metodų leidžia iš nuotekų veiksmingai pašalinti farmacines 

medžiagas. Tačiau, vertinant holistiniu požiūriu perspektyviausios yra technologijos, kuriose 

naudojamas ozonas arba aktyvuota anglis. Pagrindiniai rezultatai buvo paskelbti atskirai 

technologijų žurnale99 , kur konstatuota, kad: "Aktyvuota anglis yra geriausia, ozonas – antras 

geriausias." Šis teiginys pagrįstas faktu, kad geriausi valymo rezultatai buvo pasiekti naudojant 

naują aktyvuotą anglį, kuri adsorbavo 46 medžiagas iki 98%. Tačiau, tyrimo metu pastebėta, kad, 

didėjant prisotinimo anglimi lygiui, valymo efektyvumas šiek tiek sumažėjo.  

                                                      

98 Wahlberg et al. (2010) Läkemedelsrester I Stockholms vattenmiljö -Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av 
avloppsvatten, Stockholm Vatten 2010, 140 pages. 
99 Karlsson-Ottosson (2009) Aktivt kol bäst mot medicinrester, NyTeknik 2009-12-10. 
https://www.nyteknik.se/industri/aktivt-kol-bast-mot-medicinrester-6407880 
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Be to, tyrimo ataskaitoje pateikiamas sąrašas, kuriame įvairūs metodai išdėstyti pagal vertinimo 
balais sistemą, atsižvelgiant į tai, kaip sumažėjo nuotekų toksiškumas lyginant su nuotekų, 

išvalytų per vieną smėlio filtrą paskutinėje valymo pakopoje, toksiškumu. Metodai išdėstyti tokia 
eiliškumo tvarka: 

 Aktyvuota anglis: 10 balų 

 Ozonas (5 mg/L): 9 balai 

 Ozonas (15 mg/L): 8 balai 

 MBBR bioplėvelės sistema: 3 balai 

 MBR membraninis bioreaktorius: 1 balas 

“Stockholm Water” ataskaitoje teigiama: “Kadangi, taikant kai kuriuos papildomus valymo 

metodus gali susidaryti vandens aplinkai kenksmingi oksidacijos produktai, buvo atliekami 

nuotekų ekotoksikologiniai tyrimai. Atlikti įvairiais būdais išvalytų nuotekų poveikio žuvims, 

dumbliams, vėžiagyviams ir bakterijoms stebėjimai. Tyrėjų kolektyvo bendro vertinimo rezultatai 

atskleidė, kad aktyvuota anglis - geriausias valymo metodas, po kurio seka ozonavimas. Tačiau 
ozono dozė neturi viršyti 5g/m3. Esant didesnėms dozėms, pasireiškia didesnis neigiamas 

poveikis vandens organizmams, kurių tyrimai buvo atliekami.” 

Pažymėtina, kad, žvelgiant iš Švedijos perspektyvos, jau 2009 m. konstatuota, kad aktyvuota 

anglies metodas turi privalumų fiziniu-cheminiu ir ekotoksikologiniu aspektais. Tikriausiai taip yra 

dėl skirtingų mechanizmų, kuriais dvi technologijos mažina vandenyje esančių farmacinių 
medžiagų likučius. Aktyvuota anglis adsorbuoja medžiagas, tokiu būdu, kad jų nebegalima aptikti 
naudojant cheminės analizės metodą (LC-MS/MS), kadangi jos fiziškai atskiriamos nuo vandens 
fazės. Iš kitos pusės, ozono veikiamos medžiagos sudaro naujus “nežinomus” cheminius 
junginius, kurių poveikis organizmams “nežinomas”. Reikia pripažinti, kad po valymo ozonu (kuris 

pasižymi dideliu cheminiu aktyvumu) farmacinių medžiagų negalima aptikti naudojant LC-MS/MS, 

tačiau tai ne tas pats, kaip tuo atveju, kai vandenyje, po šio oksidacinio proceso nelieka aktyvių 
molekulių. Nepaisant keleto aktyvuotos anglies metodo privalumų ir su ozonavimu susijusio 
neapibrėžtumo ekotoksikologiniu požiūriu, ozonavimas – technologija, kurią galiausiai 
rekomenduojama naudoti 2010 m. “Stockholm Water” ataskaitoje. Ši išvada grindžiama abiejų 
technologijų išlaidų skaičiavimais, remiantis tokia formuluote: “Taikant ozonavimo ir aktyvuotos 

anglies metodus gauti geriausi rezultatai. Išlaidos aktyvuotos anglies filtrams apie šešis kartus 
didesnės kaip ozonavimui. Kalbant apie išteklių panaudojimą, ozonavimas, naudojant mažas 
dozes, yra pagrindinė alternatyva vaistų likučių mažinimui. Aktyvuotos anglies metodui reikia 

daugiau išteklių – naujos anglies pavidalu.” Su išlaidomis susiję aspektai išsamiau aptariami 

žemiau 8.2 skyrelyje, tačiau reikia pabrėžti, kad su aktyvuota anglimi susijusios išlaidos per 
paskutinį dešimtmetį ženkliai sumažėjo, kadangi technologija buvo toliau tobulinama, ir šis 
metodas tampa konkurencinga alternatyva ozonui. 

Nuo 2008 m. iki 2015 m., Švedijos strateginių aplinkos tyrimų fondas finansavo projektą 

“MistraPharma”, kurio įgyvendinimui skirta iš viso 9,1 milijono eurų (17 pav.).100 Tuo metu 

                                                      

100 https://www.mistrapharma.se 
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“MistraPharma” buvo viena didžiausių pasaulyje mokslinių tyrimų programų šioje srityje, ir 

aštuonis metus kelios Švedijos mokslinių tyrimų grupės gilinosi į šias temas: 

 žmonėms skirtų vaistų, dėl kurių gali kilti problemų vandens ekosistemoms, identifikavimas, 

 rizikos, susijusios su atsparumo antibiotikams plitimu aplinkoje, problemos sprendimas, 

 pasiūlymai dėl rizikos valdymo strategijų, nustatant geresnius norminius reikalavimus 

tyrimams, 

 rekomendacijų dėl pažangių nuotekų valymo technologijų parengimas. 

Projekto rezultatas – parengta daug mokslinių straipsnių įvairiausiomis temomis ir galutinė 
ataskaita, paskelbta 2016 m.101 Pagrindinis mokslinių tyrimų rezultatas – politikos nuostatų 
apžvalga, kurioje pateikiama dešimt rekomendacijų dėl geresnio rizikos aplinkai vertinimo,102 

tačiau dalis mokslinių tyrimų buvo skirti nuotekų valymo technologijoms. Remiantis galutine 

ataskaita sukonstruoti įvairūs bandomieji įrenginiai, kuriuose naudojamos ozonavimo ir 

aktyvuotos anglies (AAG ir AAM) technologijos. 

Padaryta tokia pagrindinė išvada apie ozoną. Naudojant atitinkamą ozono dozę - 5–7 g O3/m3, 

ozonavimo metu pasiektas 85–95% šalinimo efektyvumas su mažesniu biožymenų atsaku, 

lyginant su nustatytu šiuo metu į aplinką išleidžiamose nuotekose. Tačiau, filtravimas per smėlį 
po ozonavimo pakopos, nepagerino farmacinių medžiagų šalinimo rodiklių.  

Padarytos šios pagrindinės išvados apie aktyvuotos anglies metodą. Naudojant AAM ir AAG 

sistemas pasiektas didžiausias farmacinių medžiagų šalinimo lygis - 95–98%. Aktyvuotos anglies 

dozė buvo 15–70 g prod./m3. AAM sistemose aktyvuotos anglies suvartojimas paprastai sudarė 
pusę arba trečdalį AAG sistemoms reikalingo kiekio. Tai galima paaiškinti difuziniais apribojimais 

ir mažesniu plotu AAG filtruose. Taip pat svarbus rezultatas buvo tas, kad tuo atveju, kai nuotekų 
valykloje prieš AAG filtrą nebuvo įrengtas smėlio filtras, AAG sistemos veikimo laikas buvo 

ribotas. Dėl šios priežasties, siekiant padidinti AAG filtrų veikimo laiką, prieš bandomąjį įrenginį 
buvo įdiegta papildoma davalymo pakopa – smėlio filtrai. 

Ataskaitoje nurodyta, kad taip pat buvo keletas bandymų įvertinti ekotoksiškumą. Biožymenų 

atsako vaivorykštinių upėtakių organizme tyrimai parodė, kad ir AAG filtravimas ir ozonavimas 

sumažino biožymenų atsakus, lyginant su tais, kurie buvo nustatyti pozityviuose kontroliniuose 

mėginiuose naudojant nuotekas iš valymo įrenginio. Be to, dėl vandens ozonavimo oksidacinio 

streso atsakas žuvyse nepadidėja. Taip pat buvo atlikti biotestai su Daphnia magna, tačiau 
ataskaitos pateikimo metu duomenų analizė dar nebuvo užbaigta. Su dumbliais atliktų augimo 

slopinimo testų rezultatai buvo įvairūs, ir išsamesnę informaciją galite rasti galutinėje ataskaitoje. 

Logiškas pirmiau aprašytų dviejų projektų tęsinys –  2014 m. – 2018 m. Švedijos vyriausybės 
pavedimu Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūros finansuoti aštuoni projektai, kurių bendra 
vertė siekė 3,1 milijono eurų (17 pav.). Šių projektų tikslai – identifikuoti aplinkoje esančius MT, ir 

sukurti bei išbandyti pažangias valymo technologijas, galinčias veiksmingai apriboti MT išleidimą 

                                                      

101 Identification and Reduction of Environmental Risks Caused by Human Pharmaceuticals MistraPharma Research 
2008–2015 Final Report 2016.  
102 https://www.mistrapharma.se/outcomes/policy-brief-27166372 
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į vandens aplinką. Galutinė ataskaita anglų kalba paskelbta 2018 m.103 Šešių iš šių projektų 
įgyvendinimas buvo tiesiogiai susijęs su pažangių nuotekų valymo technologijų moksliniais 
tyrimais ir kūrimu: 

1. Farmacinės medžiagos tualetų nuotekose, atskirtose į šlapimo nuotekas ir fekalinį 

dumblą – Valymas ir rizikos rūšys – LäK 

2. Farmacinių medžiagų likučių pašalinimas panaudojant ozonavimą, kaip tarpinę 

technologinio proceso pakopą, Linšiopingo nuotekų valykloje, Švedijoje 

3. Pilno pajėgumo mikroteršalų šalinimas – FRAM 

4. Aplinką tausojančios valymo sistemos, skirtos farmacinių medžiagų likučių ir kitų 

susidarančių medžiagų šalinimui – SystemLäk 

5. Pažangaus visų nuotekų valymo įvertinimas 

6. Nuotekose esančių patvarių teršalų valymas – RESVAV 

Įgyvendinant šiuos projektus atliktas šių pagrindinių technologijų - ozonavimo ir/arba aktyvuotos 

anglies įvertinimas, tačiau didesnį dėmesį skiriant ozonavimui. Du iš šių projektų aprašyti žemiau 

8.3 skyrelyje, kaip Švedijos pavyzdžiai: Projektas Nr. 2, kurio metu naudotas ozonavimas ir 

Projektas Nr. 3, kurio metu naudotas filtravimas per AAG (8.3 skyrelis).  

Panašiai kaip Šveicarijoje ir Vokietijoje, pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo vykdomi projektai, 

atsargumo principo įgyvendinimas apsaugant vandens aplinką ir siekis, kad nuotekas būtų galima 

pakartotinai panaudoti irigacijai ir geriamajam vandeniui ruošti. Skirtingu mastu vykdyti projektai 

patvirtino, kad šiuo metu Švedijoje naudojamos nuotekų valymo sistemos, kuriose, daugeliu 
atvejų taikoma veikliojo dumblo technologija su cheminiu nusodinimu, nuotekose esančius MT 
pašalina lengvai, lėtai arba biologiškai nesuskaido šių teršalų. Taip pat prieita išvados, kad 

siekiant apriboti farmacinių medžiagų ir kitų patvarių MT išlikimo aplinkoje galimybes, reikalingos 

skirtingos priemonės, įskaitant pirmiau paminėtą „end-of-pipe“ strategiją, nuotekų valyklose 

įdiegiant pažangius valymo metodus, ir taip pat skatinant aplinką tausojančių cheminių medžiagų 

naudojimą bei saugų MT tvarkymą. Vis dėlto svarbiausia išvada - šiuo metu egzistuoja metodai, 
kuriuos galima įdiegti miesto nuotekų valyklose, kad iš nuotekų būtų pašalinti MT, įskaitant 
farmacines medžiagas. Nėra aiškaus atsakymo į klausimą ar pažangios valymo technologijos turi 
būti įdiegtos, tačiau daroma išvados, kad tai priklausys nuo įvairių veiksnių. Konstatuota, kad 

turimos žinios ir eksploatavimo patirtis,  susijusi su įvairiais techniniais sprendimais, suteikia 
galimybę įgyvendinti daug skirtingų scenarijų. Be to, metodai buvo įvertinti glaudžiai 
bendradarbiaujant su nuotekų valyklų darbuotojais visoje Švedijoje, o tai yra būtina sąlyga 
siekiant patikimai įvertinti metodus. 

Beveik tuo pat metu, kai buvo vykdomi pažangių valymo technologijų projektai, 2015 m. gruodžio 
mėn., Švedijos vyriausybė pavedė Švedijos EPA ištirti ar egzistuoja galimybė įdiegti pažangius 
nuotekų valymo metodus, siekiant užkirsti kelią farmacinių medžiagų išleidimui į vandens aplinką. 

Numatyta, kad ataskaitoje turi būti nurodyti galimi įvairių metodų privalumai ir trūkumai ir 
aprašytos kitos galimos jų taikymo pasekmės. Rezultatai pateikti 2017 m. galutinėje ataskaitoje  

                                                      

103 Cimbritz M & Mattsson A. (2018) Treatment techniques for pharmaceuticals and micropollutants in wastewater 
Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017. 
Swedish Agency for Marine and Water Management report 2018:7 
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“Pažangus valymas 6766” (17 pav.).104 Apytikriais skaičiavimais Švedijoje apie 90% viso nuotekų 
srauto sudaro nuotekos iš didesnio kaip 2 000 GE pajėgumo nuotekų valyklų. Įprastinę nuotekų 
valyklą sudaro mechaninio, cheminio ir biologinio valymo pakopos. Švedijoje, biologinis valymas 

vykdomas nuotekų valyklose panaudojant veikliojo dumblo sistemas ir bioplėvelės sistemas. 

Dažniausiai naudojamas biologinio valymo metodas apima valymą įvairių tipų veikliojo dumblo 
sistemose. Nustatyta, kad naudojant šias sistemas, kai kurios farmacinės medžiagos efektyviau 

suskaidomos sistemose su azoto pašalinimu. Tačiau, reikia pastebėti, kad nuotekų valyklose 

Švedijos šiaurėje biologinis valymas nenaudojamas, nes nenumatyti azoto šalinimo reikalavimai 

(nustatyti taisyklėse NFS 2016:6105). Iš kelių nuotekų valyklų, kuriose biologinio valymo pakopoje 

naudojama bioplėvelė ir/arba gali būti pailgintas dumblo amžius ar išlaikymo trukmė (pvz., 

membraninis bioreaktorius, MBR, judančio sluoksnio bioplėvelės reaktorius, MBBR, ir biologiškai 
aktyvūs filtrai, BAF), gauti daug žadantys rezultatai -  didesnis kai kurių MT šalinimo lygis, lyginant 

su įprastinėmis aktyviojo dumblo sistemomis.106 

EPA ataskaitoje taip pat nustatyta, kad farmacinių medžiagų išleidimui į aplinką galima užkirsti 
kelią Švedijos nuotekų valyklose įdiegiant pažangesnę technologiją, pavyzdžiui, valymą 
panaudojant anglies filtrus arba ozoną. Daroma išvada, kad kitas žingsnis turėtų būti tyrimas kur 

pirmiausia turėtų būti įdiegta technologija. Tačiau, norint tai nustatyti, nepakanka šiuo metu 

Švedijoje turimų duomenų apie farmacinių medžiagų paplitimą aplinkoje. Švedijos EPA padarė 
išvadą, kad prieš įdiegiant papildomas valymo pakopas, skirtas farmacinių medžiagų likučių ir kitų 
nepageidaujamų medžiagų šalinimui, turi būti atsižvelgta į žemiau išvardytas vietos sąlygas: 

 Farmacinių medžiagų ir kitų patvarių teršalų, išleistų į vandens telkinius-nuotekų priimtuvus, 

kiekis; 

 Vandens pasipildymo greitis vandens telkiniuose-nuotekų priimtuvuose, tais atvejais, kai dėl 
mažo pirminio atskiedimo ir žemo vandens atsinaujinimo lygio vandens telkiniuose-nuotekų 
priimtuvuose egzistuoja tikimybė, kad bus pasiektos ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į 
konkretaus teršalo vertinimo kriterijus ir poveikio lygius; 

 Keleto nuotekų valyklų, iš kurių nuotekos išleidžiamos į tą patį vandens telkinį-nuotekų 
priimtuvą, egzistavimas; 

 Vandens telkinio-nuotekų priimtuvo jautrumas išoriniam poveikiui, pavyzdžiui, ekologinis 

jautrumas; 

 Vandens pasipildymo greičio svyravimas per metus vandens telkiniuose-nuotekų 
priimtuvuose, ir iš nuotekų valyklų išleidžiamų nuotekų kiekio svyravimai. 

Darbas, atliktas siekiant nustatyti kur reikėtų imtis veiksmų, dabar yra dar svarbesnis, kadangi, 

2018 m. rudenį, per Švedijos EPA, Švedijos vyriausybė ėmėsi tolesnių žingsnių ir papildomai 

skyrė 8,6 milijono eurų, išankstinių tyrimų ir infrastruktūros sistemų, skirtų “Farmacinių medžiagų 
likučių valymui“, finansavimui atrinktose Švedijos nuotekų valyklose per 2019–2020 m. (17 pav.). 

Pažymėtina, kad dabar finansavimas NEBUVO skirtas mokslinių tyrimų projektams, bet turėtų 

                                                      

104 Swedish Environmental Protection Agency Report 6766 (2018) Advanced wastewater treatment for separation and 
removal of pharmaceutical residues and other hazardous substances - Needs, technologies and imAAMts 
105 Regulation NFS 2016:6, Swedish Environmental Protection Agency   
106 Allard A.-S. & Wahlberg C. (2017) Förekomst och reduktion av fokusämnen i fyra reningsverk. Delrapport SystemLäk 
projekt. IVL Swedish Environmental Research Institute, Report B2279. 
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būti skiriamas Švedijos savivaldybėms, pageidaujančioms išbandyti naujas technologijas, kaip 
tiesioginė skatinimo priemonė jų nuotekų valyklų modernizavimui įdiegiant pažangias 
technologijas. Šio naujausio finansavimo paskirstymas Švedijoje pateikiamas 14 lentelėje. 

Finansavimas suskirstytas į dvi dalis, finansavimas, skirtas, mažesniems išankstiniams tyrimams, 
arba tiesioginių investicijų į naują infrastruktūrą finansavimas. Trumpai tariant, dabar 

finansavimas Švedijoje pamažu nukreipiamas iš projektų, susijusių su moksliniais tyrimais, į 
praktinių pritaikymų projektus. 

14 lentelė. Išankstinių tyrimų ir investicijų į infrastruktūrą finansavimas Švedijoje, kurį skyrė Švedijos 
vyriausybė, paskirstytas per Švedijos EPA 2018 m. lapkričio mėn. Bendra paskirstyta suma - 84 956 108 

SEK. Finansavimas skirtas projektams Skåne regione, pietinės Baltijos jūros rajone paryškintas pilka 
spalva. 

Išansktiniai tyrimai Suma Infrastruktūra  Suma 

Borlänge Energi  1 035 000 Kristianstad Kommun  11 070 000 

Boråsenergi  549 900 Lidköping Kommun  13 494 972 

Falu Energi & Vatten 
AB 

 3 009 600 NSVA AB (H+)  6 033 600 

NSVA AB 
Öresundsverket 

 1 000 000 Simrishamns Kommun  19 124 100 

NSVA AB 
Lundåkraverket 

 1 000 000 Tierps Miljö & Energi 
AB 

 10 440 000 

Syvab  2 097 000 Östra Göinge Kommun  9 450 000 

VA Syd  1 607 400   

Vivab  2 214 936   

Växjö Kommun  2 559 600   

Örebro Kommun  270 000   

Iš viso išankstiniams 
tyrimams 

 15 343 436 Iš viso infrastruktūrai  69 612 672 

Iš viso Skåne 
regionui 

 3 607 400 
 (23,5%) 

Iš viso Skåne 
regionui 

 45 677 700 
 (65,6%) 

 Bendros investicijos: 84 956 108 

 Iš viso Skåne regionui: 49 285 100  (58,0%) 

MORPHEUS projekte Švedijai atstovauja Skåne regionas, kuris taip pat yra svarbus Švedijos 
regionas, žvelgiant iš pietų Baltijos regiono perspektyvos. Nepaisant to, kad Skåne regione 

gyvena tik 13,1% Švedijos gyventojų ir jis užima tik 2,5% Švedijos ploto, 14 lentelėje pateikti 

duomenys rodo, kad didžioji nacionalinio finansavimo dalis sukoncentruota Skåne regione – 

bendra suma - 49 milijonai SEK, sudaro 58% viso biudžeto. Šio finansavimo paskirstymas 
pavaizduotas 18 pav.  
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18 pav. Pagrindinės investicijos (Švedijos kronomis) į pažangias MT valymo technologijas Skåne regione, 

2018–2020 m., finansuotos per Švedijos EPA 2018 m. Paryškinta raudona spalva: Degeberga nuotekų 
valykla (dalis MORPHEUS projekto). Knislinge, Degeberga ir Kivik nuotekų valyklos, kuriose visose, kaip 

nurodyta, diegiamas filtravimas per AAG.  

Verta pažymėti, kad didžioji didelių investicijų į infrastruktūrą dalis sukoncentruota rytinėje Skåne 

regiono dalyje (Knislinge nuotekų valykla, Degeberga nuotekų valykla, Kivik nuotekų valykla), kuri 

tiesioginę arba netiesioginę prieigą prie Hanöbukten įlankos Baltijos jūroje (18 pav.). Ši įlanka 

dešimtmečius kentėjo dėl neišspręstų aplinkosaugos problemų, pavyzdžiui, nestabilių ir 

mažėjančių žuvies išteklių,107,108 ir todėl pasiekta didelė pažanga, kad kai kurios valymo įmonės 
sumažins jų išleidžiamų MT apkrovą šiame regione. Rengiant šią ataskaitą dar nebuvo žinoma 
kokias technologijas numatoma įdiegti visose vietose. Tačiau, pabendravus su darbuotojais 

trijose nuotekų valyklose rytinėje Skåne regiono dalyje paaiškėjo, kad visose šiose valyklose 
numatoma įdiegti didelio masto filtravimą per aktyvuotos anglies granules (AAG). Vienoje šių 
valyklų – Degeberga nuotekų valykloje 2017 m. ir 2018 m., kaip MORPHEUS projekto dalis (žr. 
projekto rezultatų ataskaitą 4.1), buvo vykdoma farmacinių medžiagų išleidimo į Segeholmsån 
upę ir Hanöbukten įlanką stebėsena. Šie MORPHEUS projekto duomenys apie taršos paplitimą 

taip pat sudarė dalį paraiškos finansavimui gauti, kurią 2018 m. rudenį Kristianstado savivaldybė 

pateikė Švedijos EPA ir kuri buvo sėkmingai patvirtinta. 

Kaip jau buvo minėta pirmiau 3.1 skyrelyje, siekiant suderinti Švedijoje vykdomus farmacinių 

medžiagų ir MT paplitimo tyrimus, 2015 m. Švedijos medicinos produktų agentūra pasiūlė iš viso 

22 farmacines medžiagas, kaip indikatorius, kurie turi būti stebimi vandenyje [žr. ankstesnę 
nuorodą]. Maždaug tuo pat metu, 2014 m., Skåne regiono administracinė taryba išleido vaistų 
likučių nuotekose stebėjimo rekomendacijas [TVL-Info 2014:12, žr. ankstesnę nuorodą], kuriose 

rašoma: “Skåne regiono administracinė taryba taip pat laikosi nuomonės, kad farmacinių 
medžiagų mėginiai turi būti imami iš nuotekų, kurios išleidžiamos nuotekų valyklų, aptarnaujančių 

daugiau kaip 200 GE, aukščiau ir žemiau nuotekų valyklos. Šis principas taikomas miesto 

                                                      

107 Hanöbukten – Regeringsuppdrag. Havs- och Vattenmyndighetens Rapport 2013-10-29; 107 puslapiai 
108 Miljön i Hanöbukten 2015-2017 -finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av 
miljöfarliga ämnen? Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:10, 81 puslapis 
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nuotekų valykloms ir privačioms nuotekų valykloms pramoninėse zonose, konferencijoms 
skirtose patalpose, gydymo centruose ir panašiose įstaigose.” Šios mėginių ėmimo vietos 

pavaizduotos 19 pav., kartu su ketvirtąja vieta – nuotekų valyklos vandens įvadas. 

 

19 pav. Trys mėginių ėmimo vietos, kurias 2014 m. numatė Skåne grafystės administracinė taryba, ir 

papildoma vieta – nuotekų įtekėjimas į valyklą.  

Iki šiol Švedijoje ir Skåne regione atlikta labai mažai (jei tokių buvo) tokio didelio geografinio 

pasiskirstymo tyrimų, kaip tie, kuriuos inicijavo Scania regiono administracinė taryba, taikant  

Švedijos medicinos produktų agentūros pasiūlytą suderintą tyrimų protokolą. Vis dėlto, vykdant 

du naujausius regioninius projektus “LUSKA 2017”109 ir “KARSK 2018–2019” (tęsiamas), kuriems 

finansavimą skyrė Skåne regionas ir Kristianstado Universitetas, dabar turimus duomenis galima 

panaudoti siekiant geriau suprasti kur Skåne regione reikia modernizuoti nuotekų valyklas 
įdiegiant pažangias technologijas. Taip pat kalbant ir apie pietinės Baltijos jūros regioną - dabar 

galima naudotis MORPHEUS projektu sukauptais duomenimis apie iš viso 15 nuotekų valyklų ir 

jų vandens telkinius-nuotekų priimtuvus: Švedijoje (3 NV), Vokietijoje (4 NV), Lenkijoje (4 NV) ir 

Lietuvoje (4 NV). Šie duomenys pateikti MORPHEUS projekto vykdymo ataskaitoje 4.1. 

8.2 Preliminari išlaidų ir energijos suvartojimo analizė: Švedija 

8.2.1 „Stokholm Vatten“ ataskaita – 2010 m. 

Švedijoje buvo keletas bandymų įvertinti išlaidas ir energijos suvartojimą. Minėti bandymai šiame 
skyriuje aptariami chronologine tvarka. 2010 m. „Stockholm Vatten“ atliko preliminarius metodų, 
kuriuose naudojama aktyvuotos anglis ir ozonas, išlaidų skaičiavimus. Konstatuota, kad 

ozonavimas yra santykinai pigus metodas, kurio gamybos išlaidos sudaro apie 10 000 SEK/tona, 

kai gaminama labai dideliu mastu naudojimo vietoje. Kai dozavimas - 10 g/m3, išlaidos sudaro 

apie 0,10 SEK už 1 m3 nuotekų, tačiau mažesnėse valyklose kaina didesnė. „Stockholm Vatten“ 
atliktais apytikriais skaičiavimais elektros energijos suvartojimas yra 0,15 kWh/m3, o ozonavimo 

bendros išlaidos nuotekų valyklose, skirtose daugiau kaip 100 000 žmonių, sudaro apie 0,6 

                                                      

109 Svahn O. & Björklund E. (2018) LUSKA Läkemedelsutsläpp från skånska avloppsreningsverk 2017. Rapport 
Högskolan Kristianstad, 58 puslapiai. 
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SEK/m3. “Stockholm Vatten” rašė, kad taikant aktyvuotos anglies metodą, išlaidos priklauso nuo 
anglies suvartojimo, ir teigė, kad, norint gauti tokius pat gerus rezultatus, kaip taikant ozonavimo 

metodą, eksploatavimo išlaidos, susijusios su aktyvuotos anglies naudojimu, buvo šešis kartus 
didesnės. Kaip bus paaiškinta toliau šiame tekste, dėl technologinės pažangos, šiandien ši 
nustatyta kaina yra pernelyg didelė. Vis dėlto, net tokiu atveju, „Stockholm Vatten“ daro išvadą, 
kad kai anglies kaina yra 20 SEK/kg ir dozė - 120 g/m3, norint pasiekti gerų valymo rezultatų, 

išlaidos sudarytų – 2,4 SEK už 1 m3 išvalytų nuotekų. Be to, reikia įvertinti filtravimo per anglį 
rezervuarų įrengimo ir anglies tvarkymo išlaidas. Todėl filtravimo per aktyvuotą anglį nuotekų 
valyklose, kurios aptarnauja daugiau kaip 100 000 žmonių, bendros išlaidos buvo įvertintos – 2,9 

SEK/m3, tačiau pagal 2009 m. kainų lygį. 

„Stockholm Vatten” taip pat atliko bendrų eksploatavimo, investicijų ir kapitalo išlaidų apytikrius 

skaičiavimus Švedijos sąlygomis ir parodė, kad papildomos vidutinės farmacinių medžiagų likučių 
šalinimo išlaidos svyruoja intervale tarp 0,6 ir 19 SEK/m3, priklausomai nuo pasirinktos 

technologijos ir nuotekų valyklos dydžio. Išskyrus atvirkštinio osmoso metodą - brangiausią 

technologiją, išlaidos turėtų sudaryti nuo 0,6 iki 12 SEK/m3. „Stockholm Vatten” taip pat atliko 

energijos suvartojimo apytikrius skaičiavimus ir konstatavo, kad naudojant ozonavimą, energijos 

suvartojimas padidėtų 50%, ir naudojant UV/H2O2 - 200%. Tai atitiktų elektros energijos kiekį, 
reikalingą apšildyti nuo 6 500 iki 26 000 individualių namų, kuriuose įrengta tiesioginio veikimo 
elektrinė šildymo sistema (20 000 kWh/individualiam namui per metus). 

Ekstrapoliuojant išlaidas visoms nuotekų valykloms Švedijoje, apytikriai apskaičiuota, kad 

bendros išlaidos sudaro 1,2–5,7 milijardo Švedijos kronų per metus arba 150–750 Švedijos kronų 

vienam žmogui per metus. Šie skaičiai buvo palyginti su visų Švedijos nuotekų valyklų (vandens 
ir kanalizacijos) eksploatavimo išlaidomis, kurios 2003 m. sudarė 14,3 milijardo. Taigi, geriausiu 

atveju farmacinių medžiagų likučių mažinimas einamąsias išlaidas padidintų 10%, o blogiausiu 

atveju jos padidėtų 40%. 

8.2.2 Švedijos EPA ataskaita 6766 – 2017 m. 

2017 m. Švedijos EPA paskelbtoje ataskaitoje pateikiami pažangių valymo technologijų energijos 

suvartojimo ir išlaidų apytikriai skaičiavimai. Įvairioms technologijoms reikalingos energijos ir 
išlaidų suvestinė pateikta 15 lentelėje. 

Vienas pirmųjų dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, lyginant dvi anksčiau rekomenduotas 
technologijas – filtravimą per AAG ir ozonavimą – kainų skirtumas jau nėra toks didelis, kaip 
anksčiau nurodė “Stockholm Vatten“. Be to, energijos suvartojimas eksploatuojant AAG filtrą taip 
pat daug mažesnis kaip tas, kuris yra reikalingas ozonavimo įrenginiui. 15 lentelėje taip pat 
parodyta, kad bet kokio tipo pažangios technologijos įdiegimas padidins energijos suvartojimą. 

Naudojant ozonavimą ir UF (ultrafiltravimą), padidėjęs energijos suvartojimas daugiausia susijęs 
su eksploatavimu, o taikant AAM ir AAG technologijas daugiausia energijos suvartojama 

aktyvuotos anglies gamybai. 

Apskaičiuota, kad dėl papildomų AAM ir AAG sistemų įdiegimo energijos suvartojimas padidėtų 

apie 2–10% (1–6 kWh/GE/per metus), didelėje nuotekų valykloje >100 000 GE, o įdiegus 
ozonavimo sistemą, energijos suvartojimas padidėtų apie 20–60% (10–36 kWh/GE per metus), 

ir, galiausiai, UF pakopai reikėtų iki 100% daugiau energijos (60 kWh/GE per metus). Šis 
paskutinis energijos kiekis atitinka energijos kiekį, reikalingą 3 000 individualių namų, kuriuose 
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įrengta tiesioginio veikimo elektrinė šildymo sistema, vieneriems metams (darant prielaidą, kad 
reikiamas kiekis - 20 000 kWh/per metus). Apskritai, konstatuota, kad didesnės nuotekų valyklos 

efektyvumas, energetiniu požiūriu, didesnis kaip mažesnės nuotekų valyklos. 

15 lentelė. 2017 m. Švedijos EPA paskelbti duomenys apie apskaičiuotas pažangių valymo technologijų 
išlaidas ir energijos suvartojimą.110 Šios reikšmės pagrįstos Baresel ir bendraautorių pateiktais originaliais 

duomenimis. 

Valymo technologija 

GE 

skaičius 

UF AAG AAM BAF O3 PAK-

UF 

O3-BAF 

(GAK) 

UF-BAF 

(GAK) 

Bendros išlaidos [SEK/m³] 

2 000 3,5–4,5  1,0–1,2  1,1 1,0–1,20 0,55–
0,90  

5,3 1,5 4,5–5,7 

10 000 1,0–1,5 0,80–
1,0 

0,70 0,70–1,0 0,25–
0,55 

2,1 1,1 1,7–2,5 

20 000 0,70–1,1 0,70–
1,0 

0,60 0,50–
0,80 

0,23–
0,35 

1,6 0,75 1,2–1,9 

100 000 0,50–0,75 0,50–
0,70 

0,57 0,35–
0,60 

0,19–
0,20 

1,3 0,50 0,80–1,4 

500 000 0,40–0,65 0,30–
0,60 

0,55 0,20–
0,50 

0,14–
0,15 

1,2 0,40 0,60–1,2 

Energijos suvartojimas eksploatavimo metu (kWh/m3) 

 0,1–0,5 <0,01 0,01–
0,05 

<0,01 0,1–0,3 0,1–
0,55 

0,1–0,3 0,1–0,5 

UF = ultrafiltravimas, AAG = aktyvuotos anglies granulės, AAM = aktyvuotos anglies milteliai, BAF = 
biologiškai aktyvus filtras, O3 = ozonavimas, AAM-UF = AAM ir UF derinys, O3-BAF(AAG) = O3 ir BAF 
derinys su AAG, kaip filtravimo medžiaga, UF-BAF(AAG) = UF ir BAF derinys su AAG, kaip filtravimo 
medžiaga 

 
Švedijos EPA taip pat pabandė ekstrapoliuoti bendras išlaidas visoms Švedijoje esančioms 
nuotekų valykloms, didesnėms kaip 2 000 GE, kaip pavaizduota 16 lentelėje. 

  

                                                      

110 Baresel et al.  (2017). Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsreningsvatten. IVL Svenska Miljöinstitutet, 
report No. C 235. 
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16 lentelė. 2017 m. Švedijos EPA paskelbtas visų valymo išlaidų ekstrapoliacija, susijusi su pažangių 
technologijų įdiegimu Švedijoje. 

431 Nuotekų valyklos, prie kurių prisijungusių asmenų bendras skaičius 8 049 753 (GE) 

Nuotekų valyklos 2 000–10 000 GE (246 nuotekų valyklos) 

150 m3/GE per metus *678 682 GE = 101,8 milijono m3 per metus *0,55–5,7 SEK/m3 

Iš viso: = 56–580 milijono SEK per metus 

Nuotekų valyklos 10 000–20 000 GE (71 nuotekų valyklą) 

150 m3/GE per metus*602 021 GE = 90,3 milijono m3 per metus *0,25–2,5 SEK/m3 

Iš viso: = 23–226 milijono SEK/per metus 

Nuotekų valyklos 20 000–100 000 GE (95 nuotekų valyklos) 

150 m3/GE per metus *2 542 267 GE = 381 milijono m3 per metus *0,19–1,4 SEK/m3 

Iš viso: 73–534 milijono SEK per metus 

Nuotekų valyklos 100 000–500 000 GE (19 nuotekų valyklų) 

150 m3/GE per metus *4 226 783 GE = 634 milijono m3 per metus *0.14–1.2 SEK/m3 

Iš viso: 89–761 milijono SEK per metus 

VISOS 431 nuotekų valyklos 

Iš viso: 241 milijono–2,1 milijardo SEK per metus 

 
Kaip matyti iš 16 lentelės, bendrų apskaičiuotų išlaidų diapazonas labai platus, tarp apytikriai   241 

milijono ir 2,1 milijardo SEK per metus. Šios apskaičiuotos išlaidos atitinka apytikriai 55 ir 480 

SEK/namų ūkiui per metus. Šios apskaičiuotos išlaidos šiek tiek mažesnės, kaip pirmiau 

pateiktuose skaičiavimuose, kuriuos 2010 m. paskelbė “Stockholm Vatten”. Švedijos EPA taip 

pat palygino apskaičiuotas bendras išlaidas su visų Švedijos vandens bendrovių, įskaitant 
vandens ir nuotekų, bendromis eksploatavimo išlaidomis, kurių bendra suma 2012 m. siekė 17 

milijardų SEK (remiantis Švedijos vandens ir nuotekų asociacijos ekspertų duomenimis). 

Remiantis ankstesnio laikotarpio Švedijos duomenimis, prieš 40 metų (1979 m.) Švedijos 
vyriausybė į Švedijos nuotekų valyklų plėtrą investavo apie 1,5 milijardo SEK,111 šis skaičius 2016 
m. atitinka apytikriai 5,5 milijardo SEK.  

  

                                                      

111 Naturvårdsverket (2014). Rening av avloppsvatten i Sverige 2014. ISBN 978-91- 620-8728-9. 
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8.3 Pilno pajėgumo atvejo tyrimai: Švedija 

Švedijos pavyzdys Nr. 1: Pilno pajėgumo ozonavimo sistema: Nykvarnsverket nuotekų 
valykla, Linšiopingo mieste 

2017 m., Nykvarnsverket nuotekų valykloje, Linšiopingo mieste baigta statyti pirmoji didelė 

nuotekų valykla, skirta MT šalinimui ozonavimo metodu. Prieš įgyvendinant šį projektą, atliktas 

bandomasis tyrimas, vykdytas siekiant nustatyti tinkamą dozavimą ir įvertinti ozonavimo 

efektyvumą skirtingiems MT. Šio tyrimo galutinė ataskaita paskelbta 2015 m.112 Įgyvendintas 

bandomasis projektas parodė, kad valymas panaudojant ozoną prieš denitrifikacijos pakopą – 

perspektyvi alternatyva, siekiant sumažinti farmacinių medžiagų likučius nuotekose. 
Eksperimentais nustatyta, kad optimali ozono dozė, reikalinga visas tiriamas farmacines 

medžiagas pašalinti iki tokio lygio, kad Stångån upėje, į kurią išleidžiamos nuotekos, nebūtų 
nustatytas joks kenksmingas poveikis, yra apie 0.5–0.8 mg O3/mg IOA. Ataskaitos išvadose 
teigiama, kad farmacinių medžiagų kiekio sumažėjimas Nykvarn nuotekų valykloje, taikant 

ozonavimą, buvo didesnis kaip nustatytas ankstesnių, kitose nuotekų valyklose atliktų tyrimų 
metu. Kai ozonavimo pakopa įdiegiama prieš denitrifikacijos pakopą, bendrą farmacinių 
medžiagų likučių srautą vidutiniškai galima sumažinti šiek tiek daugiau kaip 90%. Vis dėlto, 

autoriai nurodė, kad bendras masės srautas yra labai netikslus instrumentas vertinant išvalymo 
efektyvumą. Įvairių farmacinių medžiagų kiekio sumažėjimas labai skiriasi ir daugiausia priklauso 
nuo to kokie junginiai buvo tiriami ir kaip buvo pateikti tyrimų rezultatai. Taip pat pažymėtina, kad, 

tuo atveju, kai ozonavimo metu naudojama dozė, patenkanti į nustatytą diapazoną, nebuvo 

stebimas joks neigiamas poveikis raudoniesiems dumbliams, žaliesiems dumbliams arba Nitocra. 

Be to, atliktų „Ames“ bandymų rezultatai neparodė jokio padidėjusio mutageninių šalutinių 
produktų susidarymo ir, vadinasi, genotoksiškumo. Remiantis bandomojo tyrimo rezultatais buvo 

pastatytas visų nuotekų valymo įrenginys, kuriame naudojama ozonavimo technologija. 

Nykvarnsverket nuotekų valyklos, Linšiopingo mieste, schema pavaizduota 20 pav. 

Šiandien NV operatoriai savo interneto svetainėje pateikia tokį galutinio nuotekų valymo įrenginio, 

kuriame įdiegta ozonavimo technologija, aprašymą:113 

Naudojant ozoną, į valyklą patenkančių farmacinių medžiagų likučių kiekis nuotekose sumažėja 

daugiau kaip 90%. Ozonas įmaišomas į nuotekas reaktoriuje, kurio talpa - 600 m³. Ozono 

reaktorius suprojektuotas taip, kad visas ozonas gali sureaguoti prieš tai, kai vanduo patenka į 
kitą valymo pakopą. Pastate, kuriame sumontuotas ozonavimo įrenginys, įrengtos sudvejintos 
apsaugos sistemos, kurios, aptikus nuotėkį, greitai nutraukia ozono gamybą. Tokiu būdu, aplink 

ozono reaktorių esančioje zonoje užtikrinama saugi ir gera darbo aplinka ir išorinės aplinkos 

sąlygos. Po ozonavimo, vandens valymas tęsiamas biologiniu procesu, kurio metu surenkami po 

ozonavimo susidarę skilimo produktai. Be farmacinių medžiagų šalinimo, ozonavimo ir po jo 

sekančios biologinio valymo pakopos derinys leidžia pagerinti bendrą organinės anglies ir azoto 
išvalymo lygį.  

                                                      

112 Sehlén et al. (2015) Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten, NR B 2218 Februari 
2015 RAPPORT, 60 pages. 
113 https://www.tekniskaverken.se/om-oss/innovation/innovativa-projekt/rening-av-lakemedelsrester/ 
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20 pav. Nykvarnsverket nuotekų valykloje, Linšiopingo mieste, įdiegtos ozonavimo sistemos schema 

(pritaikyta iš 114)  

 

Kai kurios pagrindinės nuotekų valyklos charakteristikos, prieš jos perstatymą, pateiktos 2016  m. 

aplinkos apsaugos ataskaitoje,115 - naujausioje ataskaitoje, kurią mums pavyko gauti iš 
operatoriaus. 

 Nuotekų valyklos charakteristika: valyklos dydis: 143 200 GE; srautas: Q = 1 154–3,233 

m³/h; išvalytų nuotekų kiekis: 13,9 milijono m³ per metus. 

 į valyklą patenkančių nevalytų nuotekų charakteristika: BOD7 (biocheminis deguonies 

suvartojimas) 431 mg/L; Nbendras 58 mg/L; Pbendras 7,3 mg/L 

 įdiegta technologija: ozonavimo sistema, naudojama dozė: 0,5–0,8 mg O3/mg IOA, ir 

reaktorius, kurio talpa - 600 m³ 

 išlaidos: nėra galimybės nustatyti faktines išlaidas, tačiau remiantis technikos žurnaluose 
paskelbtais straipsniais, apytikriais skaičiavimais išlaidos siekia apie 25 milijonus SEK.116 

 MT šalinimo efektyvumas: apie 40 farmacinių medžiagų šalinimo lygis - 90%, tačiau 

šalinimo lygis skiriasi priklausomai nuo junginio. 

 
Nykvarnsverket nuotekų valykloje, Linšiopingo mieste, įdiegta ozonavimo sistema pavaizduota 

21 pav. 

                                                      

114 https://www.tekniskaverken.se/om-oss/anlaggningar/avloppsreningsverk2/ 
115 Miljörapport 2016, Nykvarnsverket, Linköping, Tekniska verken i Linköping AB (publ), 62 pages. 
116 https://www.nyteknik.se/innovation/linkoping-bygger-sveriges-forsta-lakemedelsrening-6806943 
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21 pav. Nykvarnsverket nuotekų valykloje įrengtos ozonavimo sistemos nuotraukos, padarytos 2018 m. 

sausio mėn. Nuotrauka: Erland Björklund 2018 m.  

Švedijos pavyzdys Nr. 2: AAG filtravimo sistema: Kristianstado nuotekų valykloje, Skåne 

regione 

AAG filtravimo sistema, įdiegta Kristianstado nuotekų valykloje prieš išleidimo į aplinką įrenginį 
kaip ketvirtoji valymo pakopa, kurioje išvaloma dalis į aplinką išleidžiamų nuotekų, kaip 

pavaizduota 22 pav.  

22 pav. AAG filtravimo sistemos, įrengtos Kristianstado nuotekų valykloje, Švedijoje, schema paimta iš 

Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūros 2018 m. galutinės ataskaitos.  

AAG įrenginį sudaro pirminio filtravimo filtras, užpildytas 1 m3 smėlio, kuriame pašalinama dalis 
organinių medžiagų ir tokiu būdu AAG filtras “apsaugomas” nuo didelių tokių medžiagų, kurios į 
sistemą patenka su iš nuotekų valyklos išleidžiamu vandeniu, apkrovų. Tai užtikrina ilgesnį AAG 

filtro veikimo laiką. Po filtravimo per smėlį, vanduo pumpuojamas į pagrindinį AAG filtrą, užpildytą 

1 m3 aktyvuotos anglies granulėmis (AAG) (325 kg), kuriame pašalinamos farmacinės medžiagos 

ir kiti MT. Per sistemą tekantis srautas - 2 m3/h, tačiau sistemą galima paprastai padidinti arba 

sumažinti iki bet kokio dydžio. Šiuo metu, didesnis filtravimo sistemos variantas statomas 

Degeberga nuotekų valykloje (finansuoja Švedijos EPA, žr. aukščiau), kurioje srautas bus apie 

20 m3/h. AAG filtras Kristianstado nuotekų valykloje buvo eksploatuojamas ilgiau kaip 12 

mėnesių, kaip aprašyta 2018 m. Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūros galutinėje 
ataskaitoje. Tai atitinka daugiau kaip 23 000 BV (arba 23 000 m3, kadangi filtro tūris yra 1 m3). 

Smėlio filtras buvo praplaunamas priešpriešiniu srautu apie 3–4 kartus per savaitę, o AAG filtrui 

nereikėjo jokio priešpriešinio praplovimo per ištisus metus. Toliau pateikiamos kai kurios 
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Kristianstado nuotekų valyklos, kurioje vanduo buvo valomas panaudojant AAG filtrą, ir į aplinką 
išleidžiamų išvalytų nuotekų pagrindinės charakteristikos: 

 Nuotekų valyklos charakteristika: valyklos dydis: 118 000 GE; srautas: Q = 750–1 604 

m³/h; išvalytų nuotekų kiekis: 8,4 milijono m³ per metus. 

 Įprastais metodais išvalytų nuotekų charakteristikos: BOD7 1.7 mg/L; Nbendras 7 mg/L; 

Pbendras 0,095 mg/L 

 įdiegta AAG technologija: pirminis filtravimas per 1 m3 smėlio sluoksnį, po to filtravimas   

per 1 m3 aktyvuotos anglies granules (AAG) įkrovą. Srautas: 2 m3/h 

 išlaidos: šios papildomos ketvirtosios pakopos filtravimo įdiegimo išlaidos apytikriai sudarė 
1 milijoną SEK. Kaina būtų mažesnė, šį valymo metodą taikant didesniu mastu 

 MT šalinimo efektyvumas daugeliu atvejų didesnis kaip 90%, po >20 000 kartų nuotekos 

pratekėjusios per visą filtro tūrį (BV) 

Kai kurių atrinktų junginių valymo efektyvumas panaudojant AAG filtrą, po 20 500 BV ir 23 000 

BV, pateiktas 17 lentelėje. 

Priklausomai nuo to kokie junginiai turi būti išvalyti ir iki kokio lygio jie turi būti pašalinti, šalinimas 

taip pat gali būti tęsiamas ir yra pakankamai efektyvus po daugiau kaip 1 eksploatavimo metų. 
Pirmiausia per filtrą gali prasiskverbti medžiagos, turinčios neigiamą krūvį, pavyzdžiui, 
sulfametoksazolas, o daugumos kitų medžiagų pašalinimas, po 23 000 BV, vis dar siekia daugiau 

kaip 80%. 

AAG filtro, įrengto Kristianstado nuotekų valykloje, Skåne regione, nuotraukos padarytos, 

projekto MORPHEUS tiriamojo vizito metu 2017 m. gegužės mėn., pateikiamos 23 pav. 

 

 

23 pav. Kristianstado nuotekų valykloje įrengto AAG filtro nuotraukos, padarytos  2017 m. gegužės mėn.  
projekto MORPHEUS pažintinio vizito metu. Atrinktų indikatorinių MT šalinimas, pavaizduotas 17 lentelėje. 

Nuotrauka: Erland Björklund. 
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17 lentelė. AAG filtras, įrengtas Kristianstado nuotekų valykloje, Skåne regione: atrinktų MT šalinimas po 
20 500 filtro įkrovų nuotekomis (BV) ir 23 000 BV. 

Medžiaga Šalinimas (%) 

20 500 BV 

Šalinimas (%) 

23,000 BV 

Atenololis 93 96 

Ciprofloksacinas 76 68 

Citalopramas 99 98 

Klaritomicinas 95 91 

Diklofenakas 88 86 

Eritromicinas 89 86 

Estronas 100 97 

Flukonazolas 61 53 

Furosemidas 89 91 

Imidaklopridas 97 68 

Karbamazepinas 84 82 

Losartanas 84 90 

Metoprololis 96 96 

Naproksenas 92 93 

Oksazepamas 84 79 

Propranololis 100 100 

Sertralinas 94 98 

Sulfametoksazolas 26 8 

Tramadolis 99 89 

Trimetoprimas 98 98 

Venlafaksinas 85 82 

Zolpidemas 100 93 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

64 

9 Lenkijos strategija 

Šiuo metu Lenkijoje, miestų nuotekų valyklose nediegiamos jokios bandomosios arba didelio 

masto sistemos, skirtos apriboti farmacinių medžiagų ir MT patekimą į vandens aplinką. Tačiau, 

2015 m. sukurta Nacionalinė aplinkos monitoringo programa 2016–2020 metams, ir pritaikomi 

šiuo metu Europoje galiojantys strateginiai dokumentai, skirti vandens kokybės monitoringui 
ypač, atsižvelgiant į poreikį vykdyti prioritetinių medžiagų stebėseną vandens politikos srityje, kaip 
numatyta, direktyvoje 2013/39/ES (išsami informacija pateikiama 3 skyriuje ir C priede). Apie 

susidomėjimą šia tema taip pat galima spręsti iš to, kad Lenkijos institucijos dalyvauja Europoje 

vykdomuose projektuose, kurių tikslas - išbandyti naujus, rentabilius technologinius sprendimus, 
skirtus farmacinių medžiagų ir kitų mikroteršalų šalinimui, modernizuojant esamas nuotekų 
valymo sistemas (pvz.: MORPHEUS ir LESS IS MORE („MAŽIAU YRA DAUGIAU“). Klausimynai, 

kurie Gdansko vandens fondo buvo išsiųsti kaip MORPHEUS projekto dalis, atskleidė, kad 

Lenkijoje apie problemą, susijusią su farmacinėmis medžiagomis vandens aplinkoje, žinoma labai 

nedaug. Šiai temai nebuvo skirta daug konferencijų/seminarų, o jei tokie renginiai ir buvo 

organizuojami, paprastai juose diskutuota tik apie farmacinių medžiagų paplitimą vandens 

aplinkoje, jų poveikį gyviems organizmams ir galimas pasekmes žmonėms. Apie technologijas, 

leidžiančias iš nuotekų efektyviai pašalinti farmacines medžiagas, diskutuojama labai retai. 
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10 Lietuvos strategija 

llgalaikė ir vidutinio laikotarpio aplinkos apsaugos strategija vandens valdymo politikos srityje 

išdėstyta dviejuose pastaraisiais metais priimtuose strateginiuose dokumentuose: Nacionalinėje 

aplinkos apsaugos strategijoje ir Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programoje 

(išsami informacija pateikiama 3 skyriuje ir C priede). 

Planuose, skirtuose pagerinti paviršinio ir požeminio vandens telkinių būklę ir pasiekti bei išlaikyti 
gerą Baltijos jūros aplinkosauginę būklę, didžiausias dėmesys skiriamas žemės ūkio taršos 
mažinimui (pasklidosios taršos šaltiniai) ir valymo efektyvumo 12-oje nuotekų valyklų 

(sutelktosios taršos šaltiniai) didinimui. Tačiau, paminėtuose strateginiuose planavimo  

dokumentuose nenumatytos jokios priemonės, susijusios su nuotekose esančių mikroteršalų, 
įskaitant farmacines medžiagas, šalinimui skirtų pažangių valymo technologijų įdiegimu. Vis dėlto, 

numatytos bandomosios investicijos į technologinius sprendimus, skirtus farmacinių medžiagų ir 

kitų mikroteršalų šalinimui, kuriuos planuojama įdiegti Kretingos miesto nuotekų valykloje (24 

pav.). Šis pažangus metodas iš dalies finansuojamas pagal ES Pietų Baltijos bendradarbiavimo 
per sieną programos projektą LESS IS MORE (“MAŽIAU yra DAUGIAU”). 

 

 
 
24 pav. Eksperimentinių bandymų Kretingos miesto nuotekų valykloje koncepcija 

(http://www.gfwlm.nazwa.pl/projekty/less-is-more/) 

Į Lietuvos Valstybinę aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programą įtrauktos medžiagos iš ES 

stebėsenos sąrašo. Šių medžiagų stebėseną planuojama vykdyti kartą per metus keturiose 
stebėjimų stotyse kiekvienais metais. Duomenų apie farmacines medžiagas gauta iš vakarinėje 
Lietuvos dalyje esančių keturių nuotekų valyklų ir paviršinio vandens telkinių-nuotekų priimtuvų 

vykdant dabartinį MORPHEUS projektą ir iš keturių upių, vykdant projektą, finansuojamą EEE 

Finansinio mechanizmo lėšomis. 

Aplinkos apsaugos institucijos svarsto įvairias galimybes vykdyti tolesnę farmacinių medžiagų ir 
kitų mikroteršalų, taip pat ir įtrauktų į stebėsenos sąrašą, vadovaujantis ES Komisijos 

įgyvendinimo sprendimu 2018/840, stebėseną. 
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11 Išvada: Išmoktos pamokos 

Europoje ir pietiniame Baltijos jūros regione nuotekų valyklos pripažintos svarbiais farmacinių 

medžiagų ir kitų MT sutelktosios taršos šaltiniais. Todėl, tikimasi, kad siekiant apsaugoti 

geriamojo vandens tiekimo šaltinius ir užtikrinti vandens organizmų gerovę, bei sumažinti 
antimikrobinio atsparumo pasklidimą, MT kontroliavimo strategijas turėtų pasiūlyti valdžios 
institucijos ir šios strategijos turėtų būti inicijuotos vyriausybės lygiu. Europoje, tokių veiksmų buvo 
imtasi keliose šalyse, didžiausiu mastu Šveicarijoje, bet taip pat ir, pavyzdžiui, Vokietijoje ir 

Švedijoje. Remiantis jų patirtimi galima daryti išvadą, kad: 

 MT strategijos tikslai turi būti aiškiai apibrėžti ir atsispindėti teisiniuose įsipareigojimuose bei 

praktinėse įgyvendinimo priemonėse,  

 sprendimų priėmimo procesas turėtų būti pagrįstas plačiu spektru stebėsenos programų, 
skirtų įvertinti dabartinę situaciją, susijusią su MT pokyčiais nuotekų valyklose ir aplinkoje, 

 siekiant įvertinti MT šalinimo efektyvumą taikant skirtingus metodus, vykdant stebėseną 

turėtų būti derinami laboratoriniai tyrimai bandomuosiuose įrenginiuose ir esamuose 

įrenginiuose, kuriuose įdiegtos pažangios technologijos,  

 ketvirtos pakopos įdiegimo esamose nuotekų valyklose efektyvumas turėtų būti įvertintas 
remiantis šiais kriterijais: (i) tvirtas mokslinis ir techninis pagrindas, (ii) techninės galimybės, 

(iii) valdomumas, (iv) pritaikymo galimybės laiko požiūriu, ir (vii) finansinės galimybės, 

 MT strategijos finansavimo programa ir išlaidų įvertinimas turi būti parengtas atlikus išsamų 
kompleksinį patikrinimą ir surengus viešas konsultacijas, 

 MT strategijai reikia plataus socialinio ir politinio pritarimo, 

 konsultacijų laikotarpis turėtų trukti pakankamai ilgą laiką, dalyvaujant visoms 

suinteresuotosioms šalims ir siekiant, kad visuomenei, mokslininkams, praktikams ir 

politikams problema taptų geriau žinoma ir suprantama, 

 būtina įgyvendinti įvairias priemones, pavyzdžiui, rengti pasitarimus, skelbti plačiajai 
visuomenei skirtas ir mokslines publikacijas, pasitelkti reklamos ir kitas galimybes. 

Šiuo metu egzistuoja keli pažangūs valymo metodai, kuriais iš nuotekų galima pašalinti platų 
spektrą MT. Techniniu ir finansiniu požiūriu, ozonavimo ir aktyvuotos anglies metodų 
įgyvendinimo galimybės yra geriausios. Manoma, kad šių metodų įdiegimas plačiu mastu leistų 
atsakyti į šiuos klausimus: 

 Koks technologinio proceso MT šalinimo pajėgumas?  

 Kokią įtaką technologinis procesas turėtų esamai nuotekų valymo sistemai?  

 Ar egzistuoja bet koks nepageidaujamas šalutinis poveikis arba šalutiniai produktai?  

 Ar technologija gali būti pritaikyta techniniu ir eksploatavimo požiūriu (įskaitant technologinį 
projektavimą, valdymą ir saugumą)? 
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 Kokios energijos sąnaudos? 

 Kokios statybos ir eksploatavimo išlaidos? 

Prognozuojama, kad pažangią nuotekų valymo technologiją įdiegus plačiu mastu, daugeliu 

atvejų, tai neduotų greito teigiamo aplinkosauginio efekto, kadangi norint pastebėti pokyčius 
dažnai reikia vykdyti ilgalaikį vandens ekosistemų, į kurias išleidžiamos nuotekos, monitoringą. 

Tačiau, iš nuotekų valyklos išleidžiamo ir paviršinio vandens tyrimai, kalbant apie MT 

koncentracijas, vis dėlto leistų užtikrinti, kad nebus viršyti tam tikrų kenksmingų MT kritiniai lygiai. 
Taip pat, tai suteikia galimybę atlikti analizuojamų MT absoliutaus kiekio sumažėjimo kilogramais 
per metus skaičiavimus, kurie galėtų prisidėti prie visuomenės bei politikų geresnio aplinkosaugos 

problemų supratimo. Dėl to, be MT pasklidimo iš nuotekų valyklų kontrolės („end-of-pipe“) 
priemonių, platesnio visuomenės pritarimo taip pat galėtų sulaukti ir pakaitalų, kurių sudėtyje nėra 

pavojingų MT, gamyba ir naudojimas (šaltinio ir vartotojo priemonės). 
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A priedas 

Prioritetinių medžiagų sąrašas ES vandens politikos srityje 

Nr. CAS numeris ES numeris Junginys 
Direktyva 

2000/60/EB1 

Direktyva 

2008/105/EB2 

Direktyva 

2013/39/EB3 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachloras    

2 120-12-7 204-371-1 Antracenas X4 X X 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas X4   

4 71-43-2 200-753-7 Benzenas    

5 netaik. netaik. Brominti difenileteriai X4 X4 X4 

6 7440-43-9 231-152-8 Kadmis ir jo junginiai  X4 X X 

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13- chloralkanai X4 X4 X 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinfosas     

9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifosas X4   

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dichloroetanas    

11 75-09-2 200-838-9 
Metilencloridas 

(Dichlormetanas) 
   

12 117-81-7 204-211-0 
Di(2-etilheksilas)ftalatas 

(DEHP) 
X4  X 

13 330-54-1 206-354-4 Diuronas  X4   

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfanas X4 X X 

15 206-44-0 205-912-4  Fluoroantenas 4 4  

16 118-74-1 204-273-9 Heksachlorobenzenas X X X 

17 87-68-3 201-765-5 Heksachlorobutadienas X X X 

18 608-73-1 210-158-9 Heksachlorcikloheksanas  X4 X X 

19 34123-59-6 251-835-4 Izoproturonas X4   

20 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X4   

21 7439-97-6 231-106-7 Gyvsidabris ir jo junginiai X X X 

22 91-20-3 202-049-5 Naftalenas  X4   

23 7440-02-0 231-111-4 Nikelis ir jo junginiai    

24 25154-52-3 246-672-0 Nonilfenoliai X4 X4 X4 

25 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenoliai X4 4 4 

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzenas X X X 

27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorofenolis X   
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Nr. CAS numeris ES numeris Junginys 
Direktyva 

2000/60/EB1 

Direktyva 

2008/105/EB2 

Direktyva 

2013/39/EB3 

28 netaik. netaik. Poliaromatiniai angliavandeniliai X4 X4 X4 

29 122-34-9 204-535-2 Simazinas X4   

30 688-73-3 211-704-4 Tributilalavo junginiai X4 X4 4 

31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenai X4   

32 67-66-3 200-663-8 
Trichlorometanas 

(Chloroformas) 
   

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas X4  X 

34 115-32-2 204-082-0 Dikofolis neįtr. neįtr.5 X 

35 1763-23-1 217-179-8 
Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS) 

neįtr. neįtr.5 X 

36 124495-18-7 netaik. Chinoksifenas neįtr. neįtr.5 X 

37 netaik. netaik. 
Dioksinai ir į dioksinus panašūs 
junginiai  

neįtr. neįtr.5 X4 

38 74070-46-5 277-704-1 Aklonifenas neįtr. neįtr.  

39 42576-02-3 255-894-7 Bifenoksas neįtr. neįtr.  

40 28159-98-0 248-872-3 Cibutrinas neįtr. neįtr.  

41 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrinas neįtr. neįtr. 4 

42 62-73-7 200-547-7 Dichlorvosas neįtr. neįtr.  

43 netaik. netaik. 
Heksabromciklododekanai 

(HBCDD) 
neįtr. neįtr. X4 

44 
76-44-8/ 

1024-57-3 

200-962-3/ 

213-831-0 

Heptachloras ir heptachloro 

epoksidas 
neįtr. neįtr. X 

45 886-50-0 212-950-5 Terbutrinas neįtr. neįtr.  

netaik. - netaikoma, neįtr. – neįtrauktas, 1) pagal 2001 m. lapkričio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos 

sprendimo Nr. 2455/2001/EB ir iš dalies keičiančio direktyvą 2000/60/EB, X priedą; 2) pagal 2008 m. 

gruodžio 16 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų 
vandens politikos srityje, iš dalies keičiančios ir panaikinančios Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 
83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2000/60/EB, II priedą; 3) pagal 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 

2013/39/ES,  kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių 
medžiagų vandens politikos srityje, I priedą; 4) išsami informacija pateikiama susijusioje direktyvoje; 5) 

medžiagos įtrauktos į šios direktyvos III priedą kaip medžiagos, kurios turi būti peržiūrėtos dėl galimo jų kaip 

prioritetinių medžiagų arba prioritetinių pavojingų medžiagų identifikavimo (išsami informacija pateikiama 

šios ataskaitos B priede)  
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B priedas 

Medžiagos, kurios turi būti įvertintos dėl galimo jų kaip prioritetinių medžiagų arba prioritetinių 

pavojingų medžiagų identifikavimo, ES vandens politikos srityje pagal 2008 m. gruodžio 16 d. 

Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens 
politikos srityje, iš dalies keičiančios ir panaikinančios Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 

83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančios Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, III priedą: 

Nr. 
CAS 

numeris 

ES 

numeris 
Junginys 

1 1066-51-9 - AMPA 

2 25057-89-0 246-585-8 Bentazonas 

3 80-05-7 - Bisfenolis A 

4 115-32-2 204-082-0 Dikofolis1 

5 60-00-4 200-449-4 EDTA 

6 57-12-5  Laisvasis cianidas 

7 1071-83-6 213-997-4 Glifosatas 

8 7085-19-0 230-386-8 Mekopropas (MCPP) 

9 81-15-2 201-329-4 Muskuso ksilenas 

10 1763-23-1 - Perfluoroktansulfonrūgštis (PFOS) 1 

11 124495-18-7 - 

Kvinoksifenas (5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksi)kvinolinas)1 

Dioksinai1 

PCB 

1) medžiagos, įtrauktos į prioritetinių medžiagų sąrašą, vandens politikos srityje, pagal 2013 m. rugpjūčio 12 

d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 
2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje, I priedą. 
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C priedas 

Mikroteršalų tvarkymo teisiniai pagrindai 

ES teisės aktai  

Bendrosios vandens politikos 
direktyva (BVPD) 2000/60/EB  

Tikslas – pasiekti/išlaikyti gerą cheminę ir ekologinę vandenų būklę; 
draudimas bloginti būklę; priemonės, skirtos atitinkamų teršalų/teršalų grupių 
mažinimui (BVPD VIII priedas); reikalavimas palaipsniui šalinti prioritetines 
pavojingas medžiagas. 

2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 2455/2001/EB, kuriuo 
nustatomas prioritetinių medžiagų 
vandens politikos srityje sąrašas ir 
iš dalies pakeičiama direktyva 
2000/60/EB 

 

Požeminio vandens direktyva 
(GWD) 2006/118/EB  

Geros požeminio vandens cheminės būklės specifikacijos; reikšmingų ir 
ilgalaikių teršalų koncentracijos didėjimo tendencijų pakeitimas mažėjimo 
kryptimi; aplinkos kokybės standartai (AKS) pesticidams ir ribinių verčių 
parametrai 

Priemonės, skirtos gerai vandens būklei pasiekti/išlaikyti ir užkirsti kelią arba 
riboti teršalų patekimą  

Direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos 
kokybės standartų, kuri iš dalies 
pakeista direktyva 2013/39/ES  

Aplinkos kokybės standartai (AKS) prioritetinėms ir prioritetinėms 
pavojingoms medžiagoms (BVPD direktyvos X priedas), apibrėžiantys 
paviršinių vandenų “gerą cheminę būklę”. Šiuo metu, AKS nustatyti 45 
medžiagoms. 12 iš šių medžiagų tik nuo 2018 m. įtrauktos į cheminės būklės 
vertinimo medžiagų sąrašą. Sąrašas peržiūrimas kas 6 metus.  

“Stebėsenos sąrašas“ sudarytas siekiant užtikrinti paprastesnį prioritetų 
nustatymo procesą ateityje.  

Direktyva, nustatanti Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos 
pagrindų direktyva) 2008/56/EB  

Tikslas – pasiekti/išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę; draudimas bloginti būklę; 
priemonės, skirtos atitinkamų teršalų/teršalų grupių mažinimui. 

REACH Reglamentas (EB) 
1907/2006  dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų  

Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai; 
oficialus pateikiamos dokumentacijos ir medžiagų įvertinimas garantuoja, kad 
apie medžiagas žinoma informacija yra pakankama. Egzistuoja oficialūs 
rizikos valdymo instrumentai identifikuojant labai didelį susirūpinimą 
keliančias chemines medžiagas (SVHC), galimi autorizacijos reikalavimai ir 
apribojimai  (aplinkosaugos požiūriu, šioms medžiagoms priskiriamos PBT, 
vPvB medžiagos ir endokrininę sistemą ardančios medžiagos (ED)).  

CLP Reglamentas (EB) 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo  

Klasifikavimo ir ženklinimo aprašas (apie 114 000 medžiagų klasifikuotos 
kaip pavojingos).  

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką 

Augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką autorizacija, naudojimas ir 
kontrolė. Veikliųjų medžiagų sąrašas patvirtintas ES.  

Direktyva 2009/128/EB dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo 

Įsipareigojimas dėl tausiojo, pastovaus, nedarančio žalos aplinkai pesticidų 
naudojimo; Nacionalinių veiksmų planų sukūrimas valstybėms narėms. 

Reglamentas (ES) 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir 
jų naudojimo. 

Biocidinių produktų autorizacija, remiantis veikliųjų biocidinių medžiagų ir 
biocidinių produktų rizikos aplinkai vertinimu.  

Veikliųjų medžiagų sąrašas patvirtintas ES.  

Direktyva 2001/83/EB (kuri iš dalies 
pakeista 2004/27/EB direktyva) dėl 
Bendrijos kodekso, 

Išduodant leidimą žmonėms vartoti skirtiems vaistams, reikia ištirti galimą 
poveikį aplinkai. 
Jeigu nustatoma rizika aplinkai, atsisakymas suteikti autorizaciją/leidimą 
negalimas; autorizacija gali būti susieta su aplinkos apsaugos sąlygomis.  
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reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus 

Direktyva 2001/82/EB (kuri iš dalies 
buvo pakeista 2004/28/EB ir 
2009/9/EB direktyva) dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio 
veterinarinius vaistus  

Veterinarinių vaistų autorizacijos procedūra numato visų galimų poveikių 
aplinkai įvertinimą.  

Jei nustatoma rizika aplinkai, gali būti atsisakyta išduoti leidimą arba 
autorizacija gali būti susietas su aplinkos apsaugos sąlygomis. 

Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 
nustatantis Bendrijos leidimų dėl 
žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką 
ir įsteigiantis Europos vaistų 
agentūrą 

Nustatyti papildomi teisiniai reikalavimai naujų žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų autorizacijai. 

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl 
ploviklių  

Reglamentuoja aktyviųjų paviršiaus medžiagų visišką aerobinį biologinį 
skaidymą ir aktyviųjų paviršiaus medžiagų pateikimo į rinką išimtis. 

Direktyva 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamų teršalų  

Nustato pramoninių įrenginių statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo reikalavimus. Pramoninei eksploatacijai, gali reikėti visoje ES 
galiojančio leidimo ir ji turi būti vykdoma taikant geriausius prieinamus 
gamybos būdus. 

2015 m. kovo 20 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendimas (ES) 
2015/495, kuriuo sudaromas 
medžiagų, stebėtinų Sąjungos 
mastu vykdant vandens politiką, 
sąrašas 

pakeitimas 2018 m. 

Vokietijos teisės aktai  

Federalinis vandens įstatymas 
(Wasserhaushaltsgesetz, WHG)  

 

Federaliniai tikslai, susiję su vandens išteklių valdymu (§§ 27, 44 ir 47 
WHG) ir taršos kontrolės specifikacijos/sąlygos (§§ 32, 45 ir 48 WHG): 
Sąlygos tikslams pasiekti ir išvengti bet kokio vandens išteklių cheminės 
būklės pablogėjimo ir neigiamų vandens sudėties pokyčių. 

Nuotekų išleidimas į vandens telkinius leidžiamas tik tuo atveju, jei, taikant 
geriausius prieinamus gamybos būdus gali būti išlaikyti mažiausi įmanomi 
nuotekų kiekiai ir kenksmingas poveikis (§ 57 WHG); Leidimas taip pat gali 
būti neišduotas, jei taikant geriausius prieinamus gamybos būdus negalima 
pasiekti valdymo tikslų (§ 12 WHG).  

Nustato saugos reikalavimus įmonėms, kurios tvarko vandeniui pavojingas 
medžiagas (§ 62 kartu su Potvarkiu dėl įmonių, kurios tvarko vandeniui 
pavojingas medžiagas (AwSV)) 

Potvarkis dėl paviršinio vandens 
(Oberflächengewässerverordnung, 
OGewV)  

AKS reglamento perkėlimas į nacionalinę teisę; upės baseinui būdingų 
teršalų specifikacija 

Potvarkis dėl požeminio vandens 
(Grundwasserverordnung, GrwV)  

Požeminio vandens direktyvos (PVD) perkėlimas į Vokietijos teisę; 
požeminio vandens ribinių verčių nustatymas (įskaitant augalų apsaugos 
produktus ir veikliąsias biocidines medžiagas)  

Augalų apsaugos įstatymas 
(Pflanzenschutzgesetz, PflSchG)  

Leidimų augalų apsaugos produktams išdavimas ir jų naudojimas 

Cheminių medžiagų įstatymas 
(Chemikaliengesetz, ChemG) – IIA 
skyrius (Reglamento (ES) 528/2012 
perkėlimas)  

Biocidinių produktų autorizacijos tvarka. Visų rūšių poveikio žmogaus 
sveikatai ir aplinkai nustatymas ir įvertinimas. 

Vaistų įstatymas 
(Arzneimittelgesetz, AMG), 

Žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų autorizacija ir prekyba. 
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1976 m., naujausi pakeitimai 
padaryti 2015 m. gruodžio 10 d. 
Įstatymas dėl ploviklių ir valiklių 
(Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz, WRMG)  

Reglamentuoja ploviklių ir valiklių gamybą, ženklinimą ir pardavimą 
Vokietijoje; taip pat reglamentuoja aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir 
kosmetikos priemonių pirminį biologinį skaidymą. 

Potvarkis dėl nuotekų 
(Abwasserverordnung AbwV)  

Reglamentuoja nuotekų išleidimo į vandens telkinius reikalavimus. 

Įstatymas dėl nuotekų 
apmokestinimo 
(Abwasserabgabengesetz AbwAG) 

Įstatymas dėl mokesčių už nuotekų išleidimą į vandens telkinius. 

Lenkijos teisės aktai 

Vandens įstatymas (Įstatymų 
oficialusis leidinys Nr. 2017, 1566 
punktas) 

Pagal įstatymo 3 straipsnį, paviršinio vandens kokybės tyrimai (įskaitant 
prioritetines medžiagas) priskiriami vaivadijos aplinkos apsaugos 
inspektoriaus kompetencijai. 

Aplinkos ministerijos taisyklės dėl 
prioritetinių medžiagų sąrašo 
(Įstatymų oficialusis leidinys 
Nr. 2016, 681 punktas) 

 

45 prioritetinių medžiagų sąrašas, sudarytas remiantis direktyva 
2013/39/ES, keičiantis ankstesnį Aplinkos ministerijos nutarimą, priimtą 
2011 m. (Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 2011, 1528 punktas). 

 

Aplinkos ministerijos taisyklės 
(Įstatymų oficialusis leidinys 
Nr. 2016, 85 punktas) 

Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai ir metodas. 

Aplinkos ministerijos taisyklės 
(Įstatymų oficialusis leidinys 
Nr. 2016, punktas 1187) 

Paviršinio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai ir metodas, ir 
prioritetinėms medžiagoms nustatyti aplinkos kokybės standartai. 

Valstybinė aplinkos monitoringo 
2016-2023 metų programa, 
patvirtinta PL vyriausybės nutarimu 

 

Perkelti aktualūs Europos strateginiai dokumentai vandens politikos srityje, 
pvz.:  

- 2013 m. lapkričio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų 
programos iki 2020 m. (7-oji Aplinkosaugos veiksmų programa (EAP));  
- ES Biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.: mūsų gyvybės draudimas, 
mūsų gamtinis turtas (COM/2011/0244); 
- Europa 2020 m., Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija; 
- 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB 
nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje. 

Aplinkos ministerijos taisyklės 
(Įstatymų oficialusis leidinys 
Nr. 2014, 1800 punktas)  

Nuotekų išleidimo į vandenį arba dirvožemį sąlygos; ir dėl vandens aplinkai 
ypač kenksmingų medžiagų 

Kai kurioms vandens aplinkai ypač kenksmingoms medžiagoms (ne 
farmacinėms medžiagoms) nustatytos maksimalios leistinos taršos 
indikatorių vertės, bet tik pramoninėms nuotekoms. 

2013 m. kovo 8 d. Įstatymas dėl 
augalų apsaugos produktų 
[pesticidų] (Įstatymų oficialusis 
leidinys 2013 m., 455 punktas). 

Pesticidų naudojimo augalų ir grūdinių kultūrų apsaugai nuostatos. 

Lietuvos teisės aktai 



 

  

74 

Vandens įstatymas Reikalauja, kad būtų pasiekta visų vandens telkinių, t.y., upių, ežerų, 
požeminio vandens, tarpinių vandenų ir priekrantės vandenų gera ekologinė 
būklė, ir kad labai pakeisti vandens telkiniai ir dirbtiniai vandens telkiniai 
pasiektų gerą ekologinį potencialą. 

Įstatymas taip pat numato, kad nuotekos turi būti surenkamos ir valomos 
naudojant geriausias prieinamas technologijas ir išleidžiamos į aplinką 
padarant mažiausią poveikį aplinkai. Įstatymas draudžia išleisti nuotekas 
tiesiogiai į požeminio vandens telkinius.  

Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

Nustato prevencines priemones, kurios turi būti taikomos prieš sprendimo 
priėmimą, siekiant sumažinti planuojamo projekto arba įmonės poveikį 
aplinkos komponentams, įskaitant paviršinio vandens telkinius ir požeminius 
vandenis. Poveikis aplinkai sumažinamas pasirenkant tinkamiausią 
teritoriją, geriausias prieinamas technologijas, konstrukcinius sprendimus ir 
eksploatavimo sąlygas. 

Įstatymas dėl augalų apsaugos Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pavesta 
registruoti augalų apsaugos produktus, išduoti prekybos leidimus ir 
įgyvendinti jų importo, pardavimo, laikymo, pakavimo-ženklinimo ir 
naudojimo kontrolę, taip pat ir fitosanitarinę kontrolę, įskaitant genetiškai 
modifikuotų augalų ir augalinių produktų, kurie yra neskirti žmonių maistui ir 
gyvūnų pašarams. 

Iki šiol, Lietuvoje įregistruota daugiau kaip 400 augalų apsaugos produktų. 

 

HELCOM Baltijos jūros veiksmų 
planas ir rekomendacijos. 

HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano ir susijusių HELCOM rekomendacijų 
įgyvendinimas, t.y.:  

- atrinktų pavojingų medžiagų arba medžiagų grupių šaltinių identifikavimas;  

- medžiagų arba medžiagų grupių naudojimo draudimas arba apribojimai;  
- atrinktų pavojingų medžiagų arba medžiagų grupių pakeitimas mažiau 
pavojingomis medžiagomis, kt. 

 

Lietuvos Vyriausybės nutarimu 
patvirtinta Valstybinė  aplinkos 
monitoringo 2016-2023 metų 
programa 

 

 

Programos tikslas - pateikti patikimą informaciją apie gamtinės aplinkos 
(visų komponentų) būklę ir pokyčius, kuriuos lėmė antropogeninis poveikis. 
Programos tikslai vandens būklės monitoringo srityje taip pat apima 
pavojingas medžiagas, išvardytas ES dokumentuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose, pavyzdžiui: 
- Bendrosios vandens politikos direktyvoje (2000/60/EB), 

- Direktyvoje dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje 
(2008/105/EB), 

- Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (2008/56/EB), 

- Direktyvoje dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (98/83/EB),  

- Direktyvoje dėl požeminio vandens (2006/118/EB),  

- Minamata konvencijoje dėl gyvsidabrio,  

- Stokholmo konvencijoje dėl patvariųjų organinių teršalų ir ES Reglamente 
dėl patvariųjų organinių teršalų (850/2004),  

- Helsinkio konvencijoje ir kituose tarptautiniuose Lietuvos susitarimuose, 
nacionalinėse strategijose ir programose vandens sektoriuje. 

Aplinkos ministro įsakymu 
patvirtintas "Nuotekų tvarkymo 
reglamentas" 

Pagrindinis teisinis dokumentas, kuris nustato pagrindinius aplinkosauginius 
nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo į aplinką reikalavimus, apibrėžia 
pavojingų ir prioritetinių pavojingų medžiagų didžiausias leistinas 
koncentracijas, ir kai kurių kitų nuotekose esančių teršalų išleidimo į 
paviršinio vandens telkinius ir kanalizacijos sistemą tvarką. Nustato AKS 
paviršinio vandens telkiniams ir biotai. Šiame dokumente identifikuojamos/ 
išvardijamos pavojingos medžiagos ir kiti teršalai, kurie turi būti 
kontroliuojami pramoninėse nuotekose, pagal pramoninės veiklos rūšį. 
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Aplinkos ministro įsakymas dėl 
taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų (TIPK leidimų) 
išdavimo, atnaujinimo ir 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo.  

Pramoninių įrenginių valdytojai, vykdantys TIPK taisyklių I priede nurodytą 
veiklą, turi gauti aplinkosaugos leidimą. Išduodant TIPK leidimus, 
pirmiausia, reikalaujama, kad būtų įgyvendintos visos prieinamos taršos 
prevencijos priemonės ir įdiegti geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB). 
Be šių pagrindinių reikalavimų, leidimuose nustatomos taršos ribinės vertės 
ir taip pat reikalaujama, esant reikalui, sukurti programas, skirtas mažinti 
vandens užteršimą pavojingomis medžiagomis. 

Aplinkos ministro įsakymų 
patvirtintas normatyvinis 
dokumentas LAND 20-2001 
„Nuotekų dumblo naudojimo 
tręšimui reikalavimai“ 

Reglamentuoja/nustato klasifikaciją ir leidimų sistemą nuotekų dumblo 
naudojimui žemės ūkio, miškininkystės, augalininkystės, energetinių augalų 
auginimo, pažeistų žemės plotų rekultivacijos srityse, ir kt.  

Reikalavimai taikomi iš komunalinių ir panašių pramoninių (pvz., maisto 
pramonės) nuotekų valyklų išleidžiamam dumblui. Nustato pavojingų 
medžiagų (sunkiųjų metalų) ir kitų medžiagų ribines vertes. 

Aplinkos ministro patvirtinta 
programa dėl vandens užteršimo 
pavojingomis medžiagomis 
sumažinimo 

2015–2021 metų programos tikslas – sumažinti paviršinio vandens telkinių 
užteršimą į II sąrašą įtrauktomis pavojingomis medžiagomis (Direktyva 
2006/11/EB). 

Programoje išvardytos ekonominės veiklos rūšys – potencialūs pavojingų 
medžiagų patekimo į vandens aplinką šaltiniai. Identifikuojamos  
pagrindinės aplinkos būklės vertinimo ir kontrolės priemonės su nustatytais 
įgyvendinimo terminais. Sukurtos papildomos užteršimo mažinimo 
priemonės turi būti įtrauktos į atnaujintus upių baseinų rajonų valymo planus  
ir priemonių programas. 
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D priedas 

Lenkijoje pramoninėms nuotekoms nustatyti MT rodikliai (I sąrašas ir II sąrašas) 

I sąrašas. Vandens aplinkai ypač kenksmingos medžiagos, kurios turėtų būti pašalintos 

Vandens aplinkai ypač kenksmingos medžiagos, kurios turėtų būti pašalintos: 

1. Organiniai halogenų junginiai arba medžiagos, kurios gali sudaryti tokius junginius vandens 

aplinkoje. 

2. Organiniai fosforo junginiai. 

3. Organiniai alavo junginiai. 

4. Medžiagos, kurios vandens aplinkoje turi kancerogeninių, mutageninių arba teratogeninių 
savybių. 

5. Gyvsidabris ir gyvsidabrio junginiai. 

6. Kadmis ir kadmio junginiai. 

7. Patvarios mineralinės alyvos ir naftos kilmės angliavandeniliai.  

8. Patvarios sintetinės medžiagos, kurios gali plūduriuoti, pasilikti skendinčios ar paskęsti ir 
kurios gali įtakoti paviršinio vandens naudojimą. 

Didžiausios leistinos vertės (priklausomai nuo pramoninių nuotekų rūšies) buvo nustatytos 19-ai 

žemiau nurodytų medžiagų indikatorių. AD1 lentelėje pateikti indikatoriai, susiję su MT. 

AD1 lentelė. Atrinktų indikatorių, kurie yra susiję su MT ir turi būti pašalinti iš pramoninių nuotekų, 
didžiausios leistinos vertės 

 Indikatorius Didžiausia leistina vertė 

priklauso nuo pramoninių nuotekų tipo 

1 Heksachlorcikloheksanas (HCH) mg HCH/L 

2 Tetrachlormetanas (CCl4) 3 mg CCl4/L 

3 Pentachlorfenolis (PCP) ir jo druskos 2 mg PCP/L 

4 Dieldrinas, aldrinas, endrinas, izodrinas 0 mg /L 

5 Dichlordifeniltrichloretanas (DDT) 0 mg DDT/L 

6 Polichlorinti bifenilai (PCB) 0 mg PCB/L 

7 Polichlorinti terfenilai (PCT) 0 mg PCT/L 

8 Heksachlorbenzenas (HCB) nuo 0 HCB mg /L iki 3 mg HCB /L 

9 Heksachlorbutadienas (HCBD) 3 HCBD mg /L 

10 Chloroformas (trichlormetanas) CHCl3 2 mg CHCl3/L 

11 1,2-dichloretanas (EDC) nuo 0,2 mg EDC/L iki 5 mg EDC/L 
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12 Trichloretilenas (TRI) nuo 0,1 mg TRI/L iki 0,5 mg TRI/L 

13 Tetrachloretilenas (GER) nuo 0,5 mg GER/L iki 1,25 mg GER/L 

14 Trichlorbenzenas (TCB) nuo 0,05 mg TCB/L iki 1,0 mg TCB/L 

 

II sąrašas. Vandens aplinkai ypač kenksmingos medžiagos, kurių patekimas į aplinką 
turėtų būti apribotas 

Vandens aplinkai ypač kenksmingoms medžiagoms, kurių patekimas į aplinką turėtų būti 
apribotas, priskiriamos: 

1. Medžiagos, priklausančios I sąrašo medžiagų kategorijoms ir grupėms, tačiau neįrašytos į 
lentelę AD1  

2. Tam tikros medžiagos arba medžiagų kategorijos, priklausančios žemiau išvardytoms 

medžiagų kategorijoms ir grupėms, turinčioms vandens aplinkai žalingą poveikį: 

a) metaloidai ir metalai bei jų junginiai;  

b) biocidai ir jų dariniai, nepatenkantys į I sąrašą; 

c) medžiagos, kurios kenkia iš vandens aplinkos gaunamų žmogaus vartojimui skirtų produktų 
skoniui ir/ar kvapui, ir junginiai, dėl kurių tokios medžiagos gali susidaryti vandenyje ir kurie 
padarytų vandenį netinkamą vartoti žmonėms; 

d) silicio toksiški ar patvarūs organiniai junginiai ir medžiagos, dėl kurių tokie junginiai gali 
susidaryti vandenyje, išskyrus junginius, kurie yra biologiškai nekenksmingi arba greitai 
vandenyje virsta nekenksmingomis medžiagomis; 

e) fosforo neorganiniai junginiai ir elementinis fosforas; 

f) nepatvarios mineralinės alyvos ir naftos kilmės angliavandeniliai; 

g) fluoridai; 

h) cianidai; 

i) medžiagos, turinčios neigiamą poveikį deguonies pusiausvyrai, ypač amoniakai, nitritai. 

Didžiausios leistinos reikšmės (priklausomai nuo pramoninių nuotekų tipo) nustatytos aukščiau 
išvardytų medžiagų indikatoriams. Su MT susiję indikatoriai išvardyti AD2 lentelėje. 
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AD2 lentelė. Didžiausios leistinos vertės atrinktų indikatorių, kurie yra susiję su MT ir kurių kiekiai turėtų 

būti ribojami pramoninėse nuotekose,  

 Indikatorius Didžiausios leistinos vertės 

priklauso nuo pramoninių nuotekų tipo 

1 Laisvasis cianidas (CN) 0,1 mg CN /L 

2 Tiocianatas (CNS) 10 mg CNS/L 

3 Formaldehidas 2 mg /L 

4 Akrilo nitrilas 20 mg /L 

5 Lakieji fenoliai (fenolio indeksas) 0,1 mg /L 

6 Insekticidai, iš chlorintų angliavandenių 
grupės 

0,5 µg /L 

7 Fosforo organiniai ir karbamato 

insekticidai 

10 µg /L 

8 Kaprolaktamas  10 mg /L 

9 Anijoninės paviršinio aktyvumo 
medžiagos 

5 mg /L 

10 Nejoninės paviršinio aktyvumo 
medžiagos 

10 mg /L 

11 BTX (benzenas, toluenas, ksilenas) 0,1 mg /L 

12 Adsorbuojami organiniai halogenidai 

(AOX) 

nuo 0,5 mg Cl/L iki 5 mg Cl/L 
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E priedas 

Atrinktų priemonių, svarbių mažinant mikroteršalų (įskaitant farmacines medžiagas) kiekius 

vandenyje, vertinimo matrica117 

Kriterijus 
Numatomas 
efektyvumas 

Specifinis 
medžiagai/ 

platus 
veikimo 
spektras 

Išlaidos 
Efektyvumo 
laikotarpis 

Įgyvendinimo 
galimybės 

Nuotekų valymui taikomų atrinktų priemonių vertinimo matrica 

Ketvirta valymo 
pakopa 

didelis 
platus veikimo 

spektras 
vidutinės 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Pažangus 
centralizuotas lietaus 
nuotekų valymas 

vidutinis 
platus veikimo 

spektras 
vidutinės 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Pažangus 
decentralizuotas 
lietaus nuotekų 
valymas 

vidutinis 
platus veikimo 

spektras 
vidutinės 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Pažangus 
centralizuotas mišrios 
kanalizacijos 
išleidžiamų nuotekų 
valymas 

didelis 
platus veikimo 

spektras 
vidutinės 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Rentgeno kontrastinių 
medžiagų atskiras 
surinkimas/utilizavimas 

didelis 
specifinis 
medžiagai 
veikimas 

mažos 
nuo trumpo 
iki vidutinio 

(iki 10 metų) 

dar nėra 
galimybių 
įgyvendinti 
nedelsiant 

Plovikliams taikomų atrinktų priemonių vertinimo matrica 

Ploviklių ingredientų 
informacinės sistemos 
sukūrimas 

didelis 
specifinis 
medžiagai 
veikimas 

mažos/ 
vidutinės 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Informacinės 
kampanijos, skirtos 
aplinką tausojančiam 
ploviklių naudojimui 

didelis 
platus veikimo 

spektras 
mažos 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Informacinės 
kampanijos, skirtos 
tinkamam ploviklių 
dozavimui  

didelis 
platus veikimo 

spektras 
mažos 

nuo vidutinio 
iki ilgalaikio 
(>10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 

Ploviklių ekologiniams 
ženklams taikomų 
kriterijų nustatymas  

vidutinis 
medžiagai 
būdingas 
veikimas 

mažos 
nuo trumpo 
iki vidutinio 

(iki 10 metų) 

gali būti 
įgyvendinama 

nedelsiant 
 

                                                      

117 M. Ahting, F. Brauer, A. Duffek, I. Ebert, A. Eckhardt, E. Hassold, M. Helmecke, I. Kirst, B. Krause, P. Lepom, S. 
Leuthold, C. Mathan, V. Mohaupt, J. F. Moltmann, A. Müller, I. Nöh, C. Pickl, U. Pirntke, K. Pohl, J. Rechenberg, M. Suhr, 
C. Thierbach, L. Tietjen, P. Von der Ohe, C. Winde, 2018. Recommendations for reducing micropollutants in waters. Eds 
Helmecke, M. (II 2.1). German Environment Agency Section II 2.1 General Aspects of Water and Soil. 
www.umweltbundesamt.de 
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Projekto partneriai 

 

 

 
 

Kristianstado universitetas, Švedija 

www.hkr.se 

 

 

 
 

EUCC 

Pakrančių sąjunga, Vokietija 

www.eucc-d.de 

 

 

 

 
 

Rostoko universitetas, Vokietija 

www.auf.uni-rostock.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gdansko vandens fondas, Lenkija 

www.gfw.pl 

 

 

 
 

Gdansko Technologijos universitetas, Lenkija 

www.pg.edu.pl 

 

 

 

 
 

Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuva 

www.gamta.lt 

 

 

 

 
 

Klaipėdos universitetas, Lietuva 
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