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A cikkben megjelölt források és az irodalmi hivatkozás a szerkesztőség címén elérhető.
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melyekkel az aktívszén-adszorberek fertőtlenítése megoldható, elkerül-
ve ezzel a technológiát követő hálózat másodlagos elszennyeződését.

A termikus fertőtlenítési eljárás alapelve
A hőkezelés mint fizikai ágensen alapuló sterilizálási és fertőtlenítési el-
járás a hővel szemben rezisztens anyagok esetében jelenleg is elterjedt 
módszer az élelmiszeriparban, az egészségügyben és a gyógyszeripar-
ban. A magas hőmérséklet denaturálja a nukleinsavakat és a fehérjéket, 
a kötéseik fellazulnak, így másodlagos és harmadlagos szerkezetük fel-
lazul, és a sejtmembrán nem képes ellátni a funkcióját, permeabilitása 
megszűnik. A mikroorganizmusok különböző mértékben állnak ellen 
a hőhatásnak. Általánosságban elmondható, hogy a baktériumok és a 
gombák hőrezisztenciája alacsony. A vírusok között akadnak olyan tör-
zsek, amelyek 60 °C-on is elviselnek 600 percet.

A hősterilizálásos folyamatok során az adszorberen nem játszód-
nak le adszorbciós folyamatok, az adszorber nem gátolja a fertőtlenítés 
 mechanizmusát, ezért a GAC-tölteteken sikeresen alkalmazható a termi-
kus fertőtlenítés mint eljárás. A GAC-tölteteket jellemzően 600-800 °C-on 
deszorbeáltatják, ezért a hőkezeléses fertőtlenítés során nem releváns 
az adszorberanyag károsodása. A fentiek felismerése vezetett az aktív-
szén-adszorberek termikus fertőtlenítési eljárásának kidolgozásához, 
melyet röviden így foglalhatunk össze:

Az ivóvíztisztítási technológiából kiszakaszolt aktívszénadszor-
ber-tartály és szerelvényeinek hőkezeléses eljárása, a víz hőfokának 

A víztisztítás számos területén alkalmazzák az aktívszén-adszorbereket, 
az aktív szén porózus, nagy fajlagos felülettel rendelkező adszorbciós 
képességét kiaknázva. Az aktívszén-szemcsék pórusos szemcsefelületü-
kön pórus- és felületi diffúziós folyamatokkal kötik meg az adszorbciós 
felülettel érintkező oldott anyagok bizonyos típusait.

Az ionszelektivitás hiánya miatt a granulált aktívszén-tölteten (vagy 
röviden GAC-tölteten) a vízkezelésben általánosan alkalmazott fertőtle-
nítőszereket, a klórt – ideértve a hipoklórossavat, a hipokloritiont –, a 
hidrogén-peroxidot, a kálium-permanganátot vagy a fentieket ható-
anyagként használó fertőtlenítőszerek adszorbeálódnak. 

Az aktívszén-adszorberek üzemeltetési tapasztalatainak elmúlt 
évtizedei igazolták, hogy az adszorberek nagy fajlagos felülete és ad-
szorbeáló képessége nagymértékben segíti elő a mikrobiológiai kolo-
nizációt. A nagyobb mikroorganizációs populáció a magasabb rendű 
élőlények elszaporodását eredményezheti, továbbá a zooplankton 
elúszását az adszorberről, ami utókezelés nélkül a vízminőség kifogá-
soltságát okozza. 

A nematoda és más többsejtű élőlények megjelenése az aktív-
szén-adszorbereken – főként biofilmtranszport tekintetében intenzifi-
kált víztisztítási környezetben – gyakori jelenség. Az aktívszén-adszorber 
oxidálószer-adszorbeáló mechanizmusa miatt ezek maradéktalan eltá-
volítása hagyományos fertőtlenítőszer-adagolással nem lehetséges. A 
nematoda szignifikáns megjelenése volt az a gyakorlati probléma, amely 
motiválta a szakembereket olyan új fertőtlenítési eljárások keresésére, 
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kivonat Az ivóvízminőség-javító projektekben széles körben alkalmazott technológiai elemmé váltak az aktív-
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 meghatározott időtartamra olyan szintű hő-
mérséklet-növelésével, amely az adszorberen 
található mikroorganizmusok elpusztítását 
eredményezi. 

Mikroorganizmusok 
hőrezisztencia -vizsgálata 
laboratóriumi méréssorozattal
Az aktívszén-adszorberek termikus fertőtle-
nítésének gyakorlata az empirikus alkalma-
zási tapasztalatokból indult ki, és jellemzően 
a 80-85 °C-os hőmérsékletet vette alapul. A 
szélesebb körű alkalmazhatóság vizsgálata 
és az ivóvízminőség-javító projektek során 
megépült technológiák problémái előtérbe 
helyezték azt a kérdést, hogy a fertőtlenítés 
során hol található az a hatásos hőmérsékle-
ti küszöbérték, amellyel a fertőtlenítés még 
hatásos marad. A hőmérsékleti küszöbérték 
keresését közvetlenül az az igény is indukál-
ta, hogy a már korábban megépült POM-szű-
rőket és ragasztott KMPVC-csőanyagokat, 

-szerelvényeket tartalmazó szűrők csak alacsonyabb hőmérsék-
letet képesek elviselni szerkezeti károsodás nélkül.

A hatásos hőntartási hőmérsékleti érték megállapítására az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. központi laboratóriumában 2017 októberében 
készült egy méréssorozat, melynek során próbaüzem állapotában 
lévő technológiáról került biológiailag szennyezett vízből minta-
vételezés. A vizsgálatsorozat során – szimulálva a termikus eljárás 
folyamatát – különböző hőmérsékleti értékeken 24 órás hőhatás-
nak lettek a minták kitéve, majd a kihűlést követően több alka-
lommal (48-72 óra elteltével) mikroszkópos vizsgálatra került sor.

A mérési eredmények kiértékelésénél számításba kell ven-
nünk a mikroszkópos biológiai vizsgálatok sajátosságait és azt 
a tényt, hogy az élő szervezetek azonosítása nem egzakt mérés-
technikával, hanem a vizsgálatot végző biológus szakember sze-
mével, annak szubjektivitásával és szakmai tudásával történik.

A méréssorozatból levonható a következtetés, mely szerint a 
65 °C alatti hőmérséklet-tartományban nem garantált a férgek és 
véglények maradéktalan elpusztulása, de az egyedszám már drasz-
tikusan lecsökkenthető akár 60 °C-os hőmérséklet elérésével is. Ha 
figyelembe vesszük az adszorbertartály körül kialakuló, csövekből 
és szerelvényekből felépülő termikus zóna heterogén hőmérsékleti 
képét, akkor minimális hőmérsékletnek tekinthetjük a 65 °C-ot, és 
továbbra is célértéknek a gyakorlatban bevált 80-85 °C-os fertőt-
lenítési hőmérsékletet. A hőntartás időtartamának csökkentése to-
vábbi gazdasági és környezetvédelmi kérdés, ezért az aktívszén-ad-
szorbereken jellemzően megtelepedő élőlények fajspecifikus 
vizsgálata mellett további vizsgálatok tárgyát képezheti a minimá-
lis, de hatásos hőkezelés időtartamának meghatározása.  

A termikus fertőtlenítés alkalmazásának 
gyakorlati feltételei
A termikus fertőtlenítési eljárás alkalmazásának feltétele a fel-
fűtéshez szükséges hőenergia és hőközlő eszközök rendelke-
zésre állásán felül az adszorbertartályt és annak szerelvényeit 
 magában foglaló termikus zóna megfelelő kialakítása. A termi-
kus zóna kialakításakor körültekintően kell eljárni már a tervezés 

1. ábra: Aktívszén-adszorber termikus „kétkörös” fertőtlenítésének elvi ábrája, gázenergia felhasználásával 
(Forrás: szerző)

2. ábra: A 80 °C-on végzett kísérlet hőntartási diagramja (Forrás: Szerző)
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máció a hőállóságuk tekintetében, ezért feltételezhető a rendsze-
relemek hőkárosodása. A feltételek megteremtésének beruházási 
igénye a technológia építési költségéhez képest nem jelentős, de 
a vegyszeres eljárások minimális feltételeihez képest jelentős érté-
ket képez. A termikus fertőtlenítési eljárás előnyei közé sorolható a 
vegyszeres eljárásokkal szemben, hogy a GAC-töltet szemszerkeze-
tét az adszorbciós felületet nem károsítja, a megfelelő hőmérséklet 
elérését követően jól kontrollálható, és a fertőtlenítési mechaniz-
mus felépülése garantált. A termikus fertőtlenítés alacsony kör-
nyezeti emisszióval jár, mivel csak a hőenergia előállítása vehető 
számításba, és munkavédelmi szempontból is biztonságosabb a 
vegyszeres eljárásokhoz képest. A vegyszeres eljárások esetében 
viszont alacsony kiépítési költséggel és gyorsan lehet elvégezni 
a fertőtlenítést, amelynek hatékonysága nem szavatolható teljes 
mértékben. További problémát jelent a fertőtlenítéshez használt 
nagy mennyiségű vegyszer közömbösítése, ártalmatlanítása.

Az építés során az átlagos költségszinthez képest magasabb 
beruházási igényt jelent ugyan, hogy a megépülő technológia 
termikus zónájába olyan anyagok, bevonatok, szerelvények 
és eszközök építhetők be, amelyek a termikus fertőtlenítésnél 
felmerülő hőtűrési követelményeknek megfelelnek. De ez nem 
jelent extra magas beruházási költséget, mert elsősorban körül-
tekintő anyagválasztást, és nem extra berendezések alkalmazá-
sát teszi szükségessé. Az ilyen szintű beruházásiköltség-növelés 
a teljes technológia építési költségeire kivetítve jellemzően 
2-3% költségnövekedést jelent. A beruházás azonban megtérül 
a vegyszerfelhasználás és -ártalmatlanítás, illetve a környezet 
terhelésének csökkenése tekintetében. A termikus fertőtlenítés 
alkalmazásakor felhasznált energia (villamos vagy gázenergia) 
költsége jóval alacsonyabb, mint a hatásos koncentráció eléré-
séhez szükséges vegyszerek és azok járulékos költségei.

A gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével megállapít-
ható, hogy a termikus fertőtlenítés mint az aktívszén-adszorber 
fertőtlenítésére alkalmazott eljárás a magas kiépítési költség 
ellenére a megfelelő üzemállapotban – amennyiben a techno-
lógiai elemek alkalmasak a hőkezelésre – hatékony és környe-
zetbarát fertőtlenítési eljárás. 

 fázisában, a felfűtésre kerülő és a forró vízzel érintkező szerelvények, anyagok 
hőtani tulajdonságaira figyelmet kell fordítani a kiválasztásukkor. A hőállóság 
tekintetében nemcsak az adszorbertartályt és annak szerelvényeit (gyertyates-
tek, szelepek, elzárók, érzékelők, tömítések), de a korrózióvédő bevonatok hőta-
ni tulajdonságait is ellenőrizni kell. Kiemelt fontosságú a megfelelő hőszigetelés 
kivitelezése, amely a hőveszteség csökkentésével – a termikus zóna hőmérsékleti 
homogenitásának biztosítása mellett – munkavédelmi feladatokat is ellát. 

Az első felfűtést követően célszerű a hőszigetelést és a teljes termikus zónát 
hőkamerás felvételekkel és pontos hőmérsékleti mérésekkel ellenőrizni.

A termikus fertőtlenítés önmagában nem oldhatja meg a technológián kolo-
nizálódott biológiai szennyezettséget, kizárólag a fertőtlenítési folyamat utolsó 

– egyben legnehezebb – fázisára, az adszorber 
fertőtlenítésére jelenthet megoldást. Az eljárás 
hatékonytalanná válik, ha a technológiai fertőtle-
nítés során nem biztosított a biológiailag megfe-
lelő tisztaságú öblítővíz, és az adszorber felülete 
visszaszennyeződik már az első visszaöblítéskor. 
A termikus hőkezelést lehetővé tevő és jelenleg 
is működő technológia 10 db településen épült 
ki és üzemel jelenleg is az ALFÖLDVÍZ Zrt. üze-
meltetési területén. Az üzemeltetési gyakorlat 
részévé vált a termikus fertőtlenítés rendszeres 
alkalmazása. A fertőtlenítési ciklust a technológia 
és a nyers víz adottságai határozzák meg alapve-
tően, kedvezőtlen körülmények között akár a 
havi rendszeresség is indokolt lehet, az általános 
gyakorlat azonban a féléves-éves periódus.

Az előnyök és a hátrányok
Annak megítélése, hogy mely fertőtlenítési eljá-
rás hatékonyabb a biológiailag szennyeződött aktívszén-adszorberen, nagymérték-
ben függ az adszorber beépítési körülményeitől, a technológia helyi adottságaitól, a 
technológiában alkalmazott anyagoktól, a rendelkezésre álló fertőtlenítőeszközök-
től és a személyzet képzettségétől. Amennyiben a technológia olyan beépített ele-
meket tartalmaz, amelyek nem kellően hőállóak, akkor nem kivitelezhető a termikus 
fertőtlenítés, és kizárólag vegyszeres beavatkozás lehetséges. Az utólagos kiépítést 
limitálhatja az is, ha a technológia olyan elemeket tartalmaz, amelyekről nincs infor-

A Bakonykarszt Zrt.-nél az elmúlt évek során 
megfogalmazódott az az igény, miszerint a ha-
tékony és viszonylagosan olcsó, ámde veszélyes 
klórgáz adagolása helyett olyan fertőtlenítőre-
ndszereket vagy olyan módszertant alakítsunk 
ki, amivel gazdaságosan, jó hatásfokkal és nagy 
biztonsággal elvégezhetők a kívánt fertőtleníté-
si munkák. Nagyon fontos volt, hogy gondoljuk 

végig és vegyük számba az összes lehetőséget, 
és keressük meg az egész élettartamára vonat-
koztatva a leggazdaságosabb technológiát.

Mindenekelőtt ahhoz, hogy átláthassuk a 
fertőtlenítést, át kellett vizsgálnunk a  komplett 
veszprémi vízellátó rendszert. A veszprémi víz-
ellátó rendszer alapvetően négy vízbázisra tá-
maszkodik, mely három betáplálási irányból jut 

el a veszprémi felhasználókhoz. Ezen három fő 
irány az Aranyosvölgyi, a Sédvölgyi és a Gyulafi-
rátót-Kádártai betáplálás. A Kádártai víztároló és 
nyomásfokozó telep hagyományosan Veszprém 
egyik fő vízellátási iránya. A Veszprém városának 
északkeleti részénél elhelyezkedő fúrt kutakból 
kapott nyers vizet és az ettől valamelyest délre 
elhelyezkedő galériás forrásfoglalásból kapott 
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kivonat A Bakonykarszt Zrt. a hagyományos fertőtlenítési technológia (klórgázadagolás) helyett egy az ivóvíz-szolgál-
tatásban még viszonylag újnak mondható fertőtlenítési technológiát (konyhasó elektrolitikus bontása nátrium-hipoklo-
rittá) vezetett be, és ennek műszaki döntési hátterét és alkalmazási tapasztalatait írja le a cikk.
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3. ábra: Aktívszénadszor-
ber-tartály hőfényképe, ahol 
megfigyelhető a szigeteletlen 
tartályláb hőelvonása
fotó: ALFÖLDVÍZ Zrt.


