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lésének eredményeképpen keletkező – rákkeltő és genotoxikus tulajdon-
ságokkal rendelkező – szervetlen szennyező anyag, a bromát eltávolítása 
GAC-adszorpcióval valósítható meg. 

Mivel a termikus aktiválás jelentősen javítja a szén szerkezetét, így az 
ily módon előállított porózus szerkezetű, nagy fajlagos felületű aktív szén 
a vízkezelésben kiválóan alkalmas a fent említett vegyületek – íz- és sza-
ganyagok (geosmin, 2MIB), mikroszennyezők, fertőtlenítési melléktermé-
kek, biológiailag lebontható szerves szén (BDOC), asszimilálható szerves 
szén (AOC) és más egyéb oldott szerves anyagok – eltávolítására. 

Aktívszén-adszorberek a szolnoki felszíni vízműben
Magyarország egyetlen működő, folyóra települt felszíni ivóvíztisztító 
műve az 50.000 m3/nap névleges kapacitású szolnoki felszíni vízmű, mely 
a Tisza folyóból kiemelt nyers vizet tisztítja ivóvíz-minőségűvé. A Tisza fo-
lyó tekintetében jellemző a tág határok közötti nyersvízminőség-változás, 
melyet elsősorban az évszakoktól függő szezonális jelleg (hőmérséklet, 
vízállás), másrészt pedig a vízbázist érő pontszerű vagy diffúz terhelések 
körülményei határoznak meg. Ezen bármely időpillanatban – akár hirte-
len és nagymértékben – változó nyersvíz-minőséget csak a vízminőség 
gyakori változásaihoz rugalmasan igazodó és megfelelően komplex felszí-
ni víztisztítási technológia képes kezelni, melynek rendkívül fontos eleme 
a GAC-adszorpció. 

A felszíni vízműben 9 db azonos teljesítményű, párhuzamos kapcso-
lású, nyitott, egyenként 75 m3 mennyiségű granulált aktív szenet tartal-
mazó adszorber üzemel. A 9 db GAC-adszorber együttesen 675 m3 aktív 
szenet tartalmaz, ami az adszorpciós kapacitás szempontjából hatalmas 
fajlagos felületet jelent. Az összesaktívszén-mennyiség kb. 290.000 km2 
adszorpciós felületnek felel meg, ami Magyarország területének három-
szorosánál is több. Ennek ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
a tényt, hogy a töltetek 2002 óta (18 éve), illetve 2006 óta (14 éve) csere 
nélkül, folyamatosan üzemelnek. A GAC-adszorberek átlagos élettartama 
ezzel szemben vízminőségtől függően kb. 5-8 év, mely időtartamot a víz-
műben lévő aktív szenek rég meghaladták. A korábban elvégzett, az aktív 
szenek minőségét jellemző különböző paraméterek ellenőrzésére irányu-
ló vizsgálatok alátámasztották, hogy az üzemelő aktív szenek adszorpciós 

Aktívszén-adszorpció
A vízkezelési technológiákban elsősorban a vízben található oldott szer-
ves anyagok – főként íz- és szaganyagok, mikroszennyezők, peszticidek, 
ózonozás által roncsolt szervesmolekula-töredékek, klórozási mellékter-
mékek és prekurzorainak – eltávolítása céljából alkalmazzák az aktív szén-
nel történő adszorpciót. Fontos feladat továbbá a mikroorganizmusok 
tápanyagaként szolgáló szerves anyagok megfelelő mértékű eltávolítása, 
mellyel megakadályozható a mikrobák újraszaporodása a vezetékhálózat-
ban; azaz cél a szolgáltatott ivóvíz biológiai stabilitásának és megfelelő 
minőségének fenntartása az elosztóhálózatban, ezáltal a másodlagos víz-
minőségromlás kialakulásának megelőzése. 

Felszíni vizekből történő ivóvíz előállítása esetén kulcsfontosságú az 
oldott állapotú szerves anyagok, mikroszennyezők (kőolaj és kőolajszár-
mazékok, többgyűrűs aromás szénhidrogének, poliklórozott bifenilek, 
növényvédőszerek, fenolok és fenolszármazékok, detergensek, komp-
lexképző szerves vegyületek, klórozott szerves vegyületek, xenobiotiku-
mok, gyógyszermaradványok és hormonháztartást zavaró anyagok) kon-
centrációjának jelentős mértékű csökkentése, eltávolítása. Felszíni vizek 
tisztításakor nagy figyelmet kell fordítani a természetes eredetű szerves 
vegyületek (NOM) eltávolítására is, amelyek prekurzorai a fertőtlenítési 
melléktermékek (DBPs) kialakulásának. A legszélesebb körben alkalma-
zott fertőtlenítőszer, a klór felhasználásának legjelentősebb problémáját 
a természetes módon előforduló szerves anyagokkal szemben mutatott 
reaktivitása és az ezzel összefüggő halogéntartalmú szerves melléktermé-
kek – trihalometánok (THM), halogénezett ecetsavak (HAA), klórfenolok 

– képződése jelenti. Az így keletkezett fertőtlenítési melléktermékek közül 
számos toxikus tulajdonságú, jelenlétük ezenkívül még kellemetlen íz- és 
szagproblémákat is eredményezhet. Az aktív szén felületén történő ad-
szorpció megbízható és hatékony módszer mind a NOM-, mind pedig a 
DBPs-vegyületek (AOX, THM, HAA) eltávolításában. 

A szerves szennyező anyagok mellett az aktív szén használata hatéko-
nyan csökkentheti néhány, az ivóvízben előforduló szervetlen szennyező 
anyag koncentrációját is. Itt érdemes megemlíteni az egyik leggyakoribb 
szervetlen prekurzort, a bromidot, mely a felszíni vizekben általában 10–
100 μg/l koncentrációban van jelen. A bromidtartalmú vizek ózonos keze-
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Aktívszén-kiválasztási modellkísérlet
A modellkísérlethez kiválasztott aktívszén-fajták adatai
A szénkiválasztási modellkísérlethez az aktív szenek kiválasztása a felszíni 
víztisztításban leggyakrabban használt termékek közül, valamint a gyár-
tók ajánlásának figyelembevételével történt, szem előtt tartva a termékek 
világpiaci árának jelentős mértékű növekedését. A kiválasztásnál továbbá 
irányelvként szerepelt a kereskedelmi szolgáltatás komplex értékelése is, 
mint például a veszélyes hulladékként kezelendő, kimerült aktív szenek 
elszállítása, ártalmatlanítása stb. 

Az aktívszén-kiválasztási kísérlet 4 különböző típusú termék összeha-
sonlításán alapult. A vizsgálatban szerepelt egy már meglévő, bizonyított 
termék; kettő a meglévő aktív szenekhez hasonló, szintén kőszénalapú 
termék; gyártói ajánlásra negyedikként pedig egy kókuszhéjalapú aktív 
szén is bekerült a modellsorozatba, ugyanis szakirodalmi közlések sze-
rint a kókuszalapú aktív szenek morfológiai adottságuk miatt a kőszén-
bázisúaknál alkalmasabbak a klórral történő fertőtlenítés során keletke-
ző melléktermékek eltávolítására. Az így kiválasztott, 4 különböző típusú 
aktív szén – gyártók által megadott – általános jellemzőit a 1. táblázat 
tartalmazza.

A modellkísérlet jellemzői
A modellkísérlethez a gyártóktól kapott reprezentatív aktívszén-minták 
felhasználására került sor. Az egyes mintákból – az üzemi adszorberek be-
töltésével analóg módon – azonos száraz térfogatok (2500 cm3) kerültek 
kimérésre. Az üzemelő négyoszlopos kísérleti kismodell-berendezés az 1. 
ábrán látható. 

A modelladszorberek üzemelési paramétereinek a megválasztása az 
üzemi adszorberek működési adatainak figyelembevételével történt. Az 
elsődleges célt az jelentette, hogy az adszorpciós anyagátadásban meg-
határozó szerepet játszó kísérleti változók egyenértékűek legyenek az üze-
mi adatokkal. Az üzemeltetés során a kezelendő víz szennyezőanyag-el-
távolítása (anyagátadás) szempontjából a víz adszorberágyakon eltöltött 
idejének, azaz a tartózkodási időnek van kiemelt szerepe. A tartózkodási 
idő minden oszlop esetében azonos értékre került beállításra, igazodva az 
üzemi körülményekhez. Az üzemeltetés során a hidraulikai terhelés elle-
nőrzése rendszeresen (minimum 3 naponta) megtörtént, és az értéktartás 
jónak bizonyult. A modelloszlopok működése a vizsgálati időn keresztül 
mindvégig az üzemi aktívszén-adszorberekkel megegyezően üzemi ho-
mokszűrt víz megtáplálásával történt, a töltetek visszamosása hálózati 
vízzel valósult meg. A folyamatos modellvizsgálat tervezett időtartama 
legalább 12 hónap volt, hiszen a vízminőség szezonálisan, évszakokhoz 

kapacitása kimerült, regenerálásuk már nem lehetséges, emiatt a bizton-
ságos és jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás hosszú távon való fenntartásá-
nak egyetlen megoldását a jelenlegi GAC-töltetek új aktív szénre történő 
mielőbbi cseréje jelenti. A 9 db üzemelő adszorberben lévő töltetanyag 
nagy mennyiségét (675 m3), illetve a víztisztításban használatos granulált 
aktív szén igen magas bekerülési költségét tekintve célszerű az új aktív 
szén kiválasztása előtt egy szénkiválasztási modellkísérlet keretében több 
különböző típusú termék összehasonlításával megállapítani a szolnoki 
felszíni víz kezelésére legalkalmasabb aktívszén-fajtát.

Mivel a gyártók a forgalomban kapható aktív szeneket különböző 
speciális alkalmazási területekre ajánlják, ezért a szolnoki felszíni vízmű-
ben jelentkező tisztítási feladatok ellátására legalkalmasabb aktívszén-tí-
pus meghatározásához szénkiválasztási modellvizsgálatok elvégzése 
szükséges. Az új granulált aktív szén típusának kiválasztásánál célszerű 
megvizsgálni azt a vízminőségi problémakört, ami az adszorbensekkel 
szembeni elvárásokat meghatározza. 

A fentiek értelmében a Tiszából történő felszíni víztisztítás következ-
tében a GAC-adszorberek feladata a vízbázis minősége és jellege miatt 
igen sokrétű. A nyers víz minősége érdekében fontos feladat az organo-
leptikus tulajdonságok javítása a természetes eredetű íz- és szaganyagok 
érzékelési küszöb alá történő csökkentésével. A vízkezelési technológiá-
ban alkalmazott ózonozás során a szerves anyagokkal lejátszódó reakciók 
következtében alapvető fontosságú adszorpcióval eltávolítani az előzőleg 
ózonnal kezelt és homokszűrőkön megszűrt víz maradék oldott szerves 
szennyeződéseit. Az ózonozás következtében ugyanis a vízben található, 
nagyobb méretű szerves anyagok az oxidálódás hatására kisebb vegyü-
letekké alakulnak. Az így létrejövő, kisebb méretű szerves molekulák a 
mikroorganizmusok számára könnyen hozzáférhetőek, ezáltal az elosztó-
hálózatban elszaporodhatnak, ezért az ózonozást követően GAC-adszor-
pció alkalmazására mindenképp szükség van. Így tehát az aktív szénnel 
szemben követelmény még az asszimilálható szerves szén (AOC) és a bio-
lógiailag lebontható szerves szén (BDOC) tartalmának csökkentésével a 
tisztított víz biológiai stabilitásának fenntartása és az elosztóhálózatban 
a másodlagos vízminőségromlás megakadályozása. Ezenkívül a GAC-ad-
szorpció hatékonyan csökkenti az ózonozási folyamat során a nyers víz 
bromidion-tartalmából melléktermékként keletkező, rákkeltő bromát 
koncentrációját is. Hideg, téli időszakban az ammóniumion – 201/2001. 
(X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott – határértékének való meg-
felelés érdekében a tisztítástechnológiában bevezetésre került a fázisközi 
törésponti klórozás. Az ammóniummentesítés során, vagyis a homokszűrt 
víz törésponti klórozásakor a töréspont közelében, illetve közvetlenül utá-
na az egészségre ártalmas klórozási melléktermékek (THM, HAA, AOX) 
képződésének rohamos növekedése jellemző. Ezen vegyületek közvet-
lenül az üzemi aktívszén-adszorbereket terhelik, és eltávolításuk szintén 
speciális elvárás az aktív szénnel szemben. Az aktívszén-szemcsék felüle-
tén lejátszódó adszorpciós folyamatok további kiemelt feladata a vízben 
jelen lévő klórszármazékprekurzor-vegyületek eltávolítása, vagyis a víz 
haloképző potenciáljának és klórigényének mérséklése, csökkentve ezzel 
az aktívszén-kezelt víz utóklórozás következtében keletkező melléktermé-
keinek mennyiségét. 

Az ilyen módon átalakított szerves anyagok jellegükből adódóan el-
sősorban a mikropórusokban, illetve kisebbrészt a mezopórusok felüle-
tén kötődnek meg, a makropórus-felületek gyakorlatilag nem játszanak 
szerepet az anyagátadásban. Emiatt a GAC kiválasztásánál a póruseloszlás 
és az aktiváltság foka kiemelt szempont. A fent említett esetek különböző 
kémiai karakterű, kis koncentrációban jelen levő szerves anyagok egyide-
jű eltávolítását jelentik, melynek megoldására széles adszorpciós spektru-
mú, megfelelő póruseloszlású és aktiváltsági fokú szén a legmegfelelőbb. 

1. táblázat: Az aktív szenek általános jellemzői
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az oldott szerves szennyeződések eltávolításában 
játszanak szerepet. A zavarosság mérésének a je-
lentőségét az adja, hogy a használat során az aktív 
szén eróziós hatásoknak van kitéve. A szemcsék a 
víz rendeltetésszerű áramlási körülményei között 
súrlódással, ütközéssel járó mikromozgásokat vé-
geznek, ami az aktív szén porlódásával jár. Az igen 
kis méretű aktívszén-szemcséknek még a meglehe-
tősen alacsony mértékben jelentkező transzportá-
lódása is széniszap-lerakódásokat eredményezhet 
a tárolómedencékben és az elosztóhálózaton, ami 
másodlagos vízminőségromláshoz vezet. A kísérlet 
során a víz útjába tett fehér üveggyapottamponok 
feketedése jellemezte a szénelhordást. A modellkí-
sérletben vizsgált aktív szenek közül a kókuszhéj-
ból előállított (KAA3 jelű) aktív szén volt leginkább 
hajlamos a porlódásra, aprózódásra. 

Az aktív szén üzemelési idejével összefüggő víz-
minőségi komponensek vizsgálati eredményei-
nek értékelése 
Az aktívszén-adszorberek folyamatos üzemeltetése 
során az adszorbens felületén megkötött anyagok 

mennyisége arányos az átfolyt víz mennyiségével, az adott komponens 
vízben lévő koncentrációjával és az adszorpció hatásfokával. A megkö-
tődött anyag módosítja az adszorpciós tulajdonságokat, ezért az adott 
komponens tekintetében időben előre haladva csökken a megkötődési 
hatásfok, aminek következtében értelemszerűen nő a komponens mara-
dékkoncentrációja a vízben.

A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében az átfolyó oldatban 
meghatározott komponenskoncentráció ad tájékoztatást. Ezt a folyama-
tot az áttörési görbék jellemzik, melyek nagyon jó összehasonlítást biz-
tosítanak az egyes aktív szenek tulajdonságait illetően. Az aktív szénnel 
szemben támasztott követelmény az, hogy az áttörési pont lehetőség 
szerint minél később következzen be (nagy adszorpciós kapacitás), illetve 
az áttörés előtt a maradékkoncentráció a belépőnél lényegesen kisebb 
legyen (nagy adszorpciós hatásfok). A kísérleti kismodellvizsgálat ese-
tében az áttörési pont meghatározása nehézkes, ami a nagy kapacitású 
szeneknél törvényszerű. A modellvizsgálat esetében az várható, hogy kis 
kapacitású aktív szén esetén az áttörés a kísérlet időtartama alatt bekövet-
kezik, míg a nagyobb kapacitásúaknál nem. Mivel a modellkísérlet során 
vizsgált, 4 különböző típusú aktív szén eltérő sűrűséggel rendelkezik, és a 
gyártó cégek az aktív szén világpiaci árát térfogategységre (m3) adják meg, 
továbbá az üzemi adszorberágyakba is megadott, egyenként 75 m3 GAC 
kerülhet betöltésre, ezért az egyes termékek közti könnyebb összehason-
líthatóság érdekében a modellkísérletből származó eredmények minden 
esetben az aktív szén egységnyi térfogatára, nem pedig a tömegére vo-
natkoztatva kerültek megadásra.

Szerves anyag mennyiségének csökkentése
Az összesszervesanyag-tartalmat jellemző komponensek a permanganá-
tos kémiai oxigénigény (KOIps) és az összesszervesszén-tartalom (TOC), 
de az említett vizsgálandó paramétert a két mérési mód közül a nagymű-
szeres feltételeket igénylő TOC-analizátor méri hitelesen. Mivel a termé-
szetes eredetű szerves szennyező anyagok eltávolítási hatásfokának vizs-
gálatára a modellkísérlet során a felszíni vízmű üzemi laboratóriumában a 
TOC-mérések nyújtottak lehetőséget, ezért az összehasonlítás során ezt a 
mérést vettük alapul. Ezenkívül hetente egy alkalommal a KOIps-rutinvizs-

és hidrológiai eseményekhez (árvíz, kisvíz) kötötten 
is változik. A vizsgálat célja az volt, hogy a kísérleti 
adszorberek szennyezőanyag-eltávolítási hatás-
foka minden jellemző nyersvíz-minőség esetén 
meghatározásra kerüljön. Emiatt a modellkísérlet 
kb. 19 hónapon keresztül tartott, mely üzemidő 
alatt a nyers víz minőségének szezonális változásai 
a hidrológiai és meteorológiai történések folytán 
lejátszódtak. 

Az ellenőrző vizsgálatok terve
Az oszlopokat megtápláló homokszűrt vízből és a 
négy oszlopról távozó vízből (KAA1-KAA4) ugyan-
azon komponensek mérése azonos technikával és 
módszerrel valósult meg. Az aktív szénnel szemben 
támasztott vízminőségi céloknak megfelelően nagy 
gyakorisággal történtek a szervesanyag-eltávolítás 
hatékonyságát mutató TOC-, az íz- és szagészlelési 
vizsgálatok, illetve az egyéb fizikai és kémiai kom-
ponensek mérése. Az oszlopok technológiai műve-
leti adatai és hidraulikai terhelései eleinte naponta, 
később heti két alkalommal kerültek ellenőrzésre 
és rögzítésre. A haloképző potenciál csökkentésé-
nek és a klórozási melléktermék eltávolításának vizsgálata céljából több-
ször THM- és AOX-méréseket is végeztünk. Főleg nyári időszakokban tör-
tént az oldottoxigén-koncentráció mérése, valamint néhány alkalommal 
jódszám és baktériumszám mérése valósult meg. Ezeken kívül rendsze-
resen sor került a szénágy magasságának, illetve a töltet ellenállásának 
mérésére is. A vizsgált aktív szenek összehasonlító értékeléséhez az 586 
üzemelési nap adatai kerültek felhasználásra. A folyamatos működésű kis-
modell vizsgálatából származó eredmények üzemi méretre közvetlenül 
nem átszámíthatóak, de a különböző típusú aktívszén-adszorberek össze-
hasonlítására jó lehetőséget biztosítanak.

Az üzemeltetési időtől független vízminőségi komponensek vizsgála-
ti eredményeinek értékelése
A modellezés során az ammónium, a nitrit, a nitrát, a kalcium, a magnézi-
um és a zavarosság vízben mért koncentrációja, illetve az aktív szén mű-
ködési jellemzői között nincs összefüggés. A vizsgálat során az említett 
vízminőségi komponenseknek látszólag indokolatlan a vizsgálata, de az 
üzemi adszorberek szempontjából van jelentőségük.

A nitrogénvegyületek vizsgálatának fontosságát az adja, hogy a nitrifi-
káció révén a nitrit irányába tolódik el az arány. A nitrit képződésében 
nagy szerepe van az aktív szén fajtájának, minőségének. A hálózatba táp-
lált ivóvíz nitrittartalmára vonatkozóan – a 201/2001. (X. 25.) Kormányren-
deletben foglaltak szerint – szigorú határérték (0,1 mg/l) van érvényben. 
A modellkísérletben szereplő aktív szenek egyikénél sem következett be 
nitritképződés.

A víz keménységét okozó kalcium- és magnéziumionok megkötőd-
hetnek, illetve leoldódhatnak az adszorbens aktív felületéről. Jelentősége 
a kötődési folyamatnak van, hiszen beépülésük során az ionok aktív he-
lyet vesznek el az adszorpciós felületről, csökkentve ezáltal az adszorpciós 
kapacitást, valamint az aktív szén regenerálhatóságát is rontja a folyamat. 
A vizsgált aktív szenek egyikénél sem volt mérhető fokozott mértékű kal-
cium- vagy magnéziumbeépülés.

A zavarosság tekintetében hangsúlyozandó, hogy a felszíni vízmű ak-
tívszén-adszorberei az igen kis szilárdanyag-tartalmú homokszűrt vízzel 
érintkeznek, ezért az adszorbereknek „szűrési” feladatuk nincs, kizárólag 

1. ábra: Üzemelő kísérleti kismodell
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teljes üzemideje alatt. A leg-
jobb adszorpciós kapacitású 
KAA1-görbéhez viszonyítva a 
KAA2- és a KAA4-görbék lefutá-
sa folyamatos, bár egyre lassuló 
csökkenést mutat. Az adszorp-
ciós tulajdonságokat jellemez-
ve a KAA3 függvénye lineáris, 
és a KAA1-hez viszonyítva a 
két grafikon ollószerűen nyílik 
szét az üzemidő alatt. A bioló-
giai stabilitás szempontjából 
fontos az egyes adszorberek 
oldottszervesanyag-eltávolítási 
képessége, megjegyezve, hogy 
a mikroorganizmusok által 
könnyen felvehető szerves szén 
(AOC) mérésének lehetősége 

nem állt rendelkezésre, de a TOC csökkenése feltételezhetően egyben az 
AOC  koncentrációjának csökkenésével is jár.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a KAA1 és a KAA2 jelű aktív szén 
adszorpciós képessége a legkedvezőbb. Ugyanakkor a kókuszhéjalapú 
aktív szén a felszíni vízmű fő vízbázisának tisztítási célú alkalmazásához 
nem megfelelő, a víz szervesanyag-karakterisztikájához nem illeszthető, 
mert az oszlopra érkező és az elfolyó víz TOC-értéke közötti különbség rö-
vid időn belül 20% alá, áttöréshez közeli állapotba került. A kísérlet üzemi-
deje alatt a KAA4 jelű modellszén TOC-eltávolításának hatásfokfüggvénye 
hasonló lefolyású görbét ír le, mint a KAA1, illetve a KAA2 esetében, de 
megkötési hatásfoka és kapacitása kisebb az említettekénél.

Az aktívszénadszorber-oszlopok által a teljes üzemidő alatt megkö-
tött fajlagos (1 dm3 aktív szénen adszorbeált) szervesanyag-mennyisége-
ket (TOC-mennyiségeket) a 4. ábra mutatja.

A fenti eredményeket üzemi méretekre átszámolva – hangsúlyozva 
azt a tényt, hogy a kísérleti modell nem hasonlósági modell, viszont a 
tendenciákat jól mutatja – a szervesanyag-eltávolítási, következésképp 
pedig az adszorpciós kapacitásbeli különbség még jobban érzékelhető. 

gálatok elvégezése is megtörtént, 
ami a vízben lévő összes oxidál-
ható szerves anyag kálium-per-
manganáttal történő, kémiailag 
oxidálható részét jellemzi. A 
mind a négy oszlopra jutó fajla-
gos (1 dm3 GAC-re vezetett) szer-
vesanyag-terhelés azonos volt a 
kísérlet ideje alatt. A modellkí-
sérletben szereplő GAC-oszlopok 
szervesanyag-megkötésének 
hatásfokfüggvényén (2. ábra) 
jól látható, hogy szignifikáns kü-
lönbség tapasztalható az egyes 
oszlopokba töltött, különböző 
típusú aktív szenek adszorpciós 
kapacitása között. 

A legszembetűnőbb különb-
séget egyértelműen a KAA3 jelű 
modellszén szervesanyag-eltávo-
lítási hatásfokának – a többi aktív 
szén hatásfokgörbéjétől való – igen jelentős eltérése jelenti. Ezen kókusz-
héj-alapanyagból készült aktív szénnek a TOC-eltávolítási hatásfoka már a 
modellkísérlet kezdetétől jóval alacsonyabb volt a másik három típushoz 
viszonyítva, és jellemzően csak 20% körüli hatékonysággal üzemelt a kí-
sérlet ideje alatt. A KAA1, a KAA2 és a KAA4 jelű aktívszén-oszlopok között 
ugyan kis különbségek figyelhetők meg, de a KAA1 folyamatosan jobb 
hatásfokkal távolította el a szerves anyagot, mint a KAA2 és a KAA4. 

A négy aktívszén-oszlop adszorpciós tulajdonságainak a folyamatos 
üzemeltetés során azonos szervesanyag-terhelés mellett mutatott visel-
kedése alapján kijelenthető, hogy a kókuszhéjalapú aktív szén (KAA3) 
szervesanyag-megkötő képessége kismértékű, már az üzemidő elején is 
alacsony szintű volt, a legkedvezőbb adszorpciós tulajdonságokkal pedig 
a KAA1 jelű rendelkezett. Ezt az aktívszén-típust véve viszonyítási alapul 
az üzemeltetés végéig a többi adszorbens által összesen megkötött szer-
ves anyag mennyisége folyamatosan csökkent (3. ábra). 

A legtöbb, TOC-ben kifejezett szervesanyag-mennyiséget eltávolító 
aktív szénhez (KAA1) képest a kókuszhéjbázisú 59,3%-kal, a KAA4 8%-kal, 
a KAA2 pedig 4,5%-kal kevesebb szerves anyagot távolított el a kísérlet 

2. ábra: Szerves anyag (TOC) eltávolítási hatásfoka a különböző GAC-oszlopokon

3. ábra: A KAA1 aktív szénhez viszonyított szervesanyag-megkötés az üzemidő függvényében
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feladata a kezelendő vízből történő klórszármazékprekurzor-vegyületek 
eltávolítása.

Klórozási melléktermékek koncentrációjának 
csökkentése
A klóros fertőtlenítés következtében a technológiában keletkező, egész-
ségre ártalmas melléktermékek eltávolítási hatásfokának vizsgálatára a 
THM- és az AOX-vegyületek koncentrációinak mérései nyújtottak lehető-
séget a modellkísérlet során. Az ilyen jellegű vizsgálatok elvégzése a téli 
időszakokban, összesen két alkalommal valósult meg. A mérések ózono-
zott és olyan homokszűrt víz felhasználásával történtek, amihez még nincs 
törésponti klór adagolva. A homokszűrt vízhez 5,0 mg/l koncentrációjú 
klórt adagoltunk 24 óra behatási idővel. Az aktívszén-töltetetekre egyfor-
ma tartózkodási idő mellett került rávezetésre a beklórozott homokszűrt 
víz. Ezt követően meghatározásra kerültek a beklórozott homokszűrt víz 
melléktermék-koncentrációi, majd az elfolyó víz – közel háromszoros töl-
tetmennyiségű víz átszűrése utáni – oszlopmintáinak melléktermék-kon-
centrációi (THM, AOX). 

Az első kísérletre (6. ábra) 4,5 hónap üzemidő elteltével került sor, 
amely időben az oszlopokat már állandósult állapotok jellemzik. A ho-
mokszűrt vízhez adagolt klór hatására 24 óra elteltével CTHM=10,3 µg/l, 
illetve CAOX=33,13 µg/l melléktermék-koncentrációk keletkeztek. Az osz-
lopokon átvezetett vízben 27 perces tartózkodási idő után a mellékter-
mék-koncentrációk THM tekintetében majdnem azonosak, AOX tekinteté-
ben azonban szignifikáns különbség adódik a KAA3 és a többi adszorber 
között. Ez az eredmény arra utal, hogy a kókuszhéj-alapanyagú szénnek 
jóval gyengébb az AOX-eltávolítási képessége.

Érdekességként az 1 db (75 m3), illetve 9 db üzemi adszorberre (675 m3) 
átszámolt szervesanyag-eltávolító képességet az 5. ábra szemlélteti.

Íz- és szaghatáscsökkentés
A felszíni vízműben a GAC-adszorbereknek fontos feladata az íz- és sza-
ganyagok csökkentése az érzékelési küszöb alá. Ez gyakorlatilag azt jelen-
ti, hogy a nyers Tisza-víz-eredetű geosmin- és 2MIB-koncentrációknak 4 
ng/l alá kell csökkennie. Az elvégzett GC-MS-vizsgálat eredménye alapján 
az aktívszén-adszorberekre jutó homokszűrt vízben a geosmin és 2MIB 
összes, illetve oldott komponense egyaránt 4 ng/l koncentrációnál ala-
csonyabb értéket mutatott, továbbá az adszorberekről távozó vízben is 
ezeket az eredményeket mérte a laboratórium. Ezen értékek megerősítik 
a modellkísérlet során végzett észleléses vizsgálat idején érzékelt íz- és 
szagmentes érzetet, de a modellszenekre vonatkozóan egyéb információt 
nem nyújtott.

A víz klóros fertőtlenítése során keletkező szennyezőanyag-kompo-
nensek vizsgálati eredményeinek értékelése
A modellkísérlet során szükséges volt az aktív szenek klórozásimellékter-
mék-eltávolítási hatékonyságának, valamint a kísérleti adszorberoszlopok 
melléktermékképződésipotenciál-csökkentésének vizsgálata. Az előbbire 
a tisztítástechnológiában télen üzemelő törésponti klórozás miatt van 
szükség, melynek során a keletkező fertőtlenítési melléktermékek köz-
vetlenül az üzemi GAC-adszorberekre jutnak. Az utóbbi vizsgálatot pedig 
azért szükséges elvégezni, mert az aktívszén-kezelt víz utófertőtlenítése 
során klórozási melléktermékek keletkeznek, melyek koncentrációja a víz 
aktívszén-adszorpciója utáni maradék THM- és AOX-prekurzorvegyületek 
(elővegyületek) mennyiségétől függ. Ebben az esetben tulajdonképpen 
az egyes aktív szenek prekurzoreltávolítási hatékonyságáról kapható köz-
vetett információ, ami azért fontos, mert a GAC-adszorpció egyik kiemelt 

4. ábra: A kísérlet üzemideje alatt az adszorbereken megkötött fajlagos szerves 
anyag mennyisége

5. ábra: 1 db és 9 db üzemi adszorber szervesanyag-eltávolításának mennyisége

6. ábra: Klórozási melléktermék eltávolítása az egyes oszlopokon (1. vizsgálat)

7. ábra: Klórozási melléktermék eltávolítása az egyes oszlopokon (2. vizsgálat)
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alkalommal is a KAA3 jelű termék szolgáltatta, melyet a kísérlet ezen ké-
sőbbi szakaszában már áttörés és deszorpció jellemez.

A harmadik és egyben utolsó vizsgálat a modellkísérlet indulásától 
számított 10 hónap elteltével történt (10. ábra). Ez alkalommal csak a 
THM-vizsgálatokra volt lehetőség, ezért az AOX-értékek nem szerepelnek 
a grafikonon. A korábbi mérésekhez hasonlóan a KAA1 jelű oszlop esetén 
adódott a legkedvezőbb érték a THM-képző potenciált nézve. Hasonló 
teljesítményt nyújtott még a KAA2- és a KAA4-oszlop is, viszont a KAA3 
jelentősen elmaradt a többi modelloszlop eredményeitől. 

A haloképző potenciál csökkentésére vonatkozó mérési eredmények 
ismeretében összességében az állapítható meg, hogy mind az AOX-, mind 
pedig a THM-képző potenciál szempontjából a KAA1 jelű aktívszén-kezelt 
vízben a legalacsonyabb az adszorbeálható, valamint az illékony klórozá-
si melléktermékek képződésének a kockázata. Elfogadható még a KAA4 
és a KAA2 prekurzoreltávolító képessége is. A kókuszhéjból készített ad-
szorber által kezelt vízben viszont már igen sok melléktermék képződött 
a modellkísérlet üzemidejének első szakaszában is, a későbbi szakaszban 
pedig már az áttörés és a deszorpció jellemzi az aktív szén tulajdonságait, 
emiatt az nem alkalmas a szolnoki felszíni víz tisztítására.

Biológiai aktivitásra utaló vizsgálatok
A szolnoki felszíni vízműben üzemeltetett GAC-adszorberek komoly mér-
tékben lecsökkent adszorpciós kapacitása miatt az adszorberekre érkező 
víz – ózonozás által roncsolt, átalakított, mikroorganizmusok számára fel-
vehető – szerves anyagainak eltávolítása nagymértékben az aktív szén 
szilárd felületéhez kötődő mikroorganizmusok élettevékenységével van 
összefüggésben. A kis molekulájú szerves anyag asszimilálható, biológia-
ilag könnyen lebontható összetevőket (AOC, BDOC) tartalmaz, ami lehe-
tővé teszi az aktívszén-felületen biofilm kialakulását, melyben kb. 30-60 
nap alatt állandósult állapotok jönnek létre. Az aktívszén- adszorberek 

A második kísérletre (7. ábra) közel másfél év üzemidő elteltével, az 
első méréssel megegyező módon került sor. A KAA3 jelű aktív széntől elte-
kintve a THM-eltávolítási hatásfok mindhárom oszlop esetében meggyő-
ző, a korábbi vizsgálathoz hasonlóan csaknem egyforma eredmények szü-
lettek ismét. Az AOX-eliminálás tekintetében végzett kísérlet eredményei 
alapján a kókuszhéjalapú aktív szén esetében az elfolyó vízben mért kiin-
dulási értéknél magasabb AOX-koncentráció feltételezhetően deszorpci-
ós folyamatok lejátszódására vagy mérési hibára utal. A leghatékonyabb, 
közel 50%-os eltávolítási hatásfokkal a KAA2 jelű aktív szén rendelkezik, 
a KAA1 kb. 27%-os, míg a KAA4 már csak 11% körüli teljesítményre volt 
képes közel másfél év üzemidő után.

Haloképző potenciál csökkentése
A GAC aktív felületén lejátszódó adszorpciós folyamatok feladata a vízben 
jelen lévő klórszármazékprekurzor-vegyületek eltávolítása, csökkentve 
ezzel az aktívszén-kezelt víz utóklórozás következtében keletkező mellék-
termékeinek mennyiségét. 

A kísérletek során az oszlopokat megtápláló homokszűrtvíz-mintát 
és az egyes GAC-oszlopokról elfolyó vízmintákat – a hálózati utóklór kb. 
10-szeres mennyiségét jelentő – 5,0 mg/l koncentrációval klórozva, 24 
órás tartózkodási időt biztosítva történtek a THM- és az AOX-mérések. A 
vizsgálatok három alkalommal is elvégzésre kerültek a modell üzemelése 
során, hangsúlyozva, hogy ilyen irreálisan magas utóklórdózisok üzemi 
alkalmazására nem kerül sor. Az eltérő időpontokban vett homokszűrt-
víz-minták klórozás utáni melléktermék-koncentrációja a nyers víz minő-
ségével, a víz szervesanyag-összetételével áll összefüggésben. Az első 
kísérletre 5 hónapos üzemidő után került sor (8. ábra). 

Az oszlopokról elfolyó vizek vizsgálata alapján – a melléktermék-el-
távolítási hatásfok méréseiből származó eredményekhez hasonlóan – az 
derül ki, hogy az AOX- és a THM-képző potenciál tekintetében is a KAA1 
jelű aktív szén által kezelt vízre jellemző a klórozási melléktermékek kép-
ződésének legkisebb kockázata. A KAA4, valamint a KAA2 típusú termé-
kek prekurzoreltávolító képessége is megfelelőnek mondható még. A kó-
kuszhéj-alapanyagból előállított, KAA3 jelű aktív szén alkalmazása esetén 
viszont már igen sok melléktermék képződik.

A második vizsgálat 7,5 hónap üzemelés után történt (9. ábra). A 
kísérleti GAC-oszlopokról távozó vizek vizsgálata alapján a THM-képző 
potenciál szempontjából minden aktívszén-típus esetén közel azonos 
eredmény adódott. Az AOX-képző potenciált már kevésbé jó értékek jel-
lemzik, melyek közül a KAA1 és a KAA4 jelű aktív szenek tekinthetők még 
elfogadhatónak. A KAA2 aktív szén esetén már igen jelentős mértékű a 
melléktermék-képződési potenciál. A leggyengébb eredményt második 

8. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(1. vizsgálat)

9. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(2. vizsgálat)

10. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(3. vizsgálat)
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 adszorbensek fajlagos felületének jellemzésére használatos fogalom a 
jódszám, mely 1 g aktív szénre jutó adszorbeált jód mennyiségét jelenti. A 
jódszámvizsgálatokból származó eredményeket a 11. ábra mutatja.

A KAA3 jelű szén kivételével az oszloptöltetek jódszámának változása 
az üzemidő függvényében a várakozásnak megfelelően csökkenő ten-
denciát mutat, és a csökkenés mértéke lassuló. A KAA3 esetében is csök-
ken a jódszám, de néhány hónap üzemelés után a csökkenés mértéke 
felgyorsul, a jódszámot jellemző görbe meredeksége nő. A modellkísér-
let üzemidejének utolsó harmadában ez a csökkenés lelassul. A jódszám 
legkisebb mértékű csökkenése a KAA4 jelű aktív szénnél figyelhető meg, 
mely a modellkísérlet végére az eredeti értékhez képest 34%-os csökke-
nést mutatott. A vizsgált 3 másik termék közel azonos, 41–43% közötti 
jódszámcsökkenést produkált a modellkísérlet végére. 

Műszaki és gazdasági szempontok alapján 
történő értékelés
A modellkísérletben szereplő, 4 eltérő típusú aktív szénnel 586 nap folya-
matos, előre megtervezett körülmények között végzett kísérleti üzemelés 
adatai lehetővé teszik az aktív szenek tényszerű összehasonlítását és a 
GAC-tölteteknek a szolnoki felszíni vízműnél esedékes cseréjéhez a leg-
megfelelőbb adszorbenstípus kiválasztását. 

A vizsgálatok során kapott eredményeket – műszaki szempontok fi-
gyelembevételével – rangsorolva az alábbi sorrend állítható fel az egyes 
aktívszén-típusok között:

1. KAA1 jelű aktív szén (kőszénalapú, agglomerált)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a legjobb hatásfokkal távolította el a víz TOC-tartalmát.
– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a legkevésbé 

csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása összességében a legjobb.
– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján kiemelkedő.
– Pórusszerkezete a tiszai nyers vízből – a szolnoki felszíni vízmű tisztítástech-

nológiája által – előállított homokszűrt víz kezelésére kedvező.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Az összes vizsgálati eredmény alapján a legjobb eredményeket szolgáltat-

ta, ezért a szolnoki felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez javasolt.

2. KAA2 jelű aktív szén (kőszénalapú, direkt aktiválású)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a második legjobb hatásfokkal távolította el a víz TOC-tartalmát.
– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a KAA1-nél 

gyorsabban csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása összességében elfogadható.
– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján még megfelelő.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Pórusszerkezete hasonló a KAA1 típushoz, de a haloképző potenciál és a 

szervesanyagtartalom-csökkentés gyengébb teljesítménye miatt csak 
feltételesen javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

3. KAA4 jelű aktív szén (kőszénalapú, agglomerált)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan gyengébb teljesítményt nyújtott az előzőekben ismertetett két 
aktívszén-típusnál.

– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a KAA1-nél és a 
KAA2-nél is gyorsabban csökkent.

üzemeltetése során az állandósult, lassan változó állapot elérése után 
az átvezetett vízben oldottoxigén-csökkenés figyelhető meg. Ez a folya-
mat az aktív szén felületén adaptálódott mikroorganizmusok biológiai 
tevékenységével és mennyiségével van összefüggésben. Emiatt nem 
hagyhatók figyelmen kívül azok a vizsgálatok sem, melyek a töltetek 
ún. BAC-ként történő üzemeltetésének körülményeire utalhatnak, ezért 
a modellkísérlet során ilyen irányú vizsgálatok elvégzésére is sor került, 
melyek látszólag nem állnak szoros kapcsolatban az aktívszén-típus kivá-
lasztásának szempontjaival.

Oldott oxigén változása a tölteteken
A fentek figyelembevételével a modellkísérlet során több alkalommal az 
oldottoxigéntartalom-mérése is megvalósult a különböző nyersvíz-hő-
mérsékletek mellett, hiszen a BAC-ként üzemelő aerob reaktoroknak – a 
biológiai aktivitásához és az anaerob állapotok elkerülése érdekében – 
szükségük van oldott oxigénre. A kapott eredmények azt igazolják, hogy 
a meghatározott tartózkodási idő mellett üzemeltetett kísérleti oszlo-
pokról elfolyó vízben még 26,2 °C-os nyers víz esetén is van maradék 
oldott oxigén, tehát nemkívánatos anaerob folyamatok nem játszódnak 
le az oszlopokon. Az aktív szenek között meghatározó eltérés oldottoxi-
gén-csökkenés tekintetében nem volt tapasztalható.

Mikroorganizmusok mennyiségének (telepszám) meghatározása 
a tölteteken
A mikroorganizmusok mennyiségére utaló fajlagos TKE-szám-meghatá-
rozások (TKE: telepképző egység) különböző időpontokban összesen 6 
alkalommal történtek a modellkísérlet során. A modellkísérleti üzemidő 
végére az egyes GAC-oszlopokon adaptálódott és az állandósult álla-
potnak megfelelő mikroorganizmus-telepszám nagyságrendbeli eltérést 
nem mutatott. A nagy fajlagos felületeknek köszönhetően mind a négy 
töltetet nagyszámú biofilmközösség kialakulása jellemzi. A legkisebb ko-
lónia a KAA4 jelű tölteten volt megfigyelhető, a többi aktív szénen közel 
azonosnak tekinthető a telepszám. Szignifikáns eltérés azonban az oszlo-
pokon kialakuló telepszámnagyság között nem tapasztalható, tehát eb-
ből a szempontból a töltetek megítélése azonos. 

Az adszorpciós aktív felület változásának vizsgálata
Az új aktív szenek relatív aktivitására, majd az üzemelés során történő 
változás nyomon követésére az adszorpciós aktív helyek nagyságának 
mérése szolgál. Az aktívfelület- és térfogat-meghatározások különbö-
ző elméletek szerinti módszerek és eljárások alkalmazásával történhet. 
A modellkísérlet során jódszám-meghatározásra volt lehetőség. Az 

11. ábra: A jódszám csökkenése az üzemidő függvényében
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 következtében kevésbé jelentkező porlódást és aprózódást, másrészt 
pedig a reaktiválás során fellépő kisebb reaktiválási veszteséget illetően 
játszik fontos szerepet. Ebben a tekintetben az ásványikőszén-alapú aktív 
szenek közül az agglomerált szén (KAA1) előnyösebb választás a direkt 
aktiválttal (KAA2) szemben. 

Az aktív szén típusának kiválasztása során az elsődleges cél minde-
nekelőtt a hálózati ivóvíz megfelelő minőségének folyamatos és bizton-
ságos fenntartása a fogyasztók számára. Az előzőekben felsorolt műszaki 
és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe véve a szolnoki felszíni 
vízmű víztisztítási technológiájában a GAC-adszorbertöltetek cseréjekor a 
tiszai nyers víz kezelésére – a modellkísérlet keretében vizsgált négy mo-
dellszén közül – leginkább a KAA1 jelű, kőszénalapú, agglomerált típusú 
aktív szén az alkalmas és javasolható választás. A vizsgált többi aktív szén 
a szolnoki felszíni víz kezelésére csak feltételesen vagy egyáltalán nem 
javasolható.

Konklúzió
Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a használt GAC-töltetek 
cseréjére összességében több száz millió forintos ráfordítás lenne szük-

séges az üzemeltető részéről, ezért az adszorbens kivá-
lasztásakor nem elegendő csupán a gyártói jellemzésre 
hagyatkozni, hanem minden esetben az adott víztípus 
kezelésére legalkalmasabb aktív szén kiválasztása a cél. 
Ehhez valódi segítséget csak egy megfelelően hosszú 
időn keresztül tartó szénkiválasztási modellkísérlet adhat. 

Mivel egy ekkora volumenű beruházás önerőből 
nem vagy csak nehezen valósítható meg az üzemeltetők 
számára rendelkezésre álló forrásokból, ezért a pályázati 
lehetőségeknek meghatározó szerepük van. Ugyanakkor 

fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a fennálló probléma kezelésére csak 
abban az esetben nyújthat valódi támogatást egy GAC-töltetek cseréjére 
irányuló pályázat, ha az lehetőséget biztosít arra, hogy az üzemeltető ál-
tal elvégzett aktívszén-kiválasztási modellkísérlet eredményeiből születő 
tapasztalatok mentén, szakmai alapokra helyezve valósuljon meg a helyi 
viszonyoknak leginkább megfelelő termék beszerzése. Ellenkező esetben 
csupán látszatmegoldásról beszélhetünk. 
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– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása gyengébb az előző ket-
tőnél.

– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján még megfelelő.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Pórusszerkezeti adottságai miatt gyengébb adszorpciós teljesítményt 

nyújt, ezért nem javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

4. KAA3 jelű (kókuszhéjalapú)
– A kísérleti időtartam alatt szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a leggyengébb teljesítményt szolgáltatta. 
– Adszorpciós képessége a kísérlet kezdetétől nagyon csekély volt, és ez fo-

lyamatosan, meredeken csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása és a haloképző potenciál 

csökkentése nem fogadható el, nagyon csekély mértékű.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kismértékű, de ez a típus volt leginkább hajlamos erre.
– Az összes vizsgálati eredmény tekintetében a legrosszabb eredményeket 

nyújtotta, emiatt nem javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

Célszerű összehasonlítani a gyártói ajánlások és a modellkísérletből szár-
mazó adatok alapján a 4 vizsgált terméket (2. táblázat). Jelen esetben az 
az érdekesség figyelhető meg, hogy a gyártói specifikációk szerint leg-
jobbnak tűnő termék szerepelt a legrosszabbul. 

Gazdasági szemszögből megközelítve az aktívszén-csere tényét nem 
elegendő csupán az aktív szén bekerülési költségét megállapítani – mely 
a 675 m3 töltet esetén több száz millió Ft-os tétel –, hanem az üzemeltetés 
során eltávolított szerves anyag fajlagos költségét is számításba kell venni 
(3. táblázat).

Jól látható, hogy a vizsgált aktív szenek közül – az első 19 hónapos 
üzemidőt figyelembe véve – a KAA2 típus esetén a legkisebb az egységnyi 
szervesanyag-mennyiségre jutó eltávolítási költség. Majdnem ugyanilyen 
gazdaságos a KAA1, és kb. 20%-kal kerül többe a KAA4 típusú aktív szén 
üzemeltetése. A legdrágább üzemelés az igen magas termékár és a leg-
rosszabb szervesanyag-eltávolítási hatásfok miatt a KAA3 jelű szenet jel-
lemzi. Az újonnan beszerzett, KAA2 és a KAA1 típusú termékek között kb. 
14%-os árbeli különbség tapasztalható. Lényeges azonban megemlíteni, 
hogy ez a differencia a KAA1 hatékonyabb szervesanyag-megkötő képes-
ségének köszönhetően már másfél év üzemelés után fajlagosan 9%-ra 
csökken. Ez a csökkenés a modellkísérlet tapasztalatai alapján az üzemel-
tetés későbbi időszakaiban várhatóan még tovább folytatódna. Hasonló 
ütemű szervesanyag-megkötő képességbeli különbséget feltételezve 4-5 
év üzemelés után a KAA1 aktív szén fajlagos üzemeltetési többletköltsége 
már csak 4% körülire tehető a KAA2-hez képest. A szervesanyag-eltávo-
lításon túl – a téli időszakban működő törésponti klórozás miatt – az is 
nagyon hangsúlyos, hogy a fertőtlenítésimelléktermék-eltávolítási és a 
haloképzőpotenciál-csökkentési képessége szintén jobb a KAA1, mint a 
KAA2 jelű aktív szénnek. Műszakilag meghatározó továbbá, hogy a KAA1 
típus rendelkezik nagyobb keménységgel, ami egyrészt az  üzemelés 

2. táblázat: Az aktív szenek minősítése

3. táblázat: 1 g TOC eltávolításának 
fajlagos költségei a modellkísérlet 
ideje alatt




