AktivnÌ uhlÌ technologie pro ˙pravu
pitn˝ch a bazÈnov˝ch vod

vou hmotností, polaritou molekul, poètem dvojných vazeb a funkèních skupin (obr. 2).
Obr. 2: Adsorpèní síly organických slouèenin

Jaroslav Kopecký
Klíèová slova
Aktivní uhlí  mikropór y  transpor tní pór y  reaktivace  úprava
pitných vod - úprava bazénových vod

Souhrn

Filtrace pøes aktivní uhlí patøí mezi technologie, která je v poslední dobì stále èastìji pouívána pro zkvalitnìní úpravy pitných a
bazénových vod. Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s obrovským
vnitøním povrchem - transportními póry, které slouí k pøísunu
neádoucích látek a mikropóry, kde se odehrává vlastní odstraòování, tj. adsorpce nebo katalytický rozklad. Aktivní uhlí se pouívá k zlepování organoleptických vlastností, odstraòování pøevánì organických slouèenin, katalytickému rozkladu ozónu, chlóru a
chlórdioxidu. Po vyèerpání sorpèních vlastností lze aktivní uhlí
reaktivovat a dále pouívat. Aktivní uhlí se vyrábí z èerného uhlí,
kokosových skoøápek, døeva, raeliny a dalích vhodných materiálù.

K

Aktivní uhlí
Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimoøádnì velkým vnitøním
povrchem (ca 400-1500 m2/g) [1]. Je to je soubor grafitových destièek, jejich vzájemná vzdálenost tvoøí vnitøní povrch - póry: Rozeznáváme mikropóry (< 2 nm), kde se odehrává adsorpce pøevánì organických látek (lze je pøirovnat k parkovitím, kde zaparkujeme =
sorbujeme své automobily) a transportní póry (makropóry > 50 nm a
mesopór y 2-50 nm; lze je pøirovnat k dálnicím a silnicím, po kterých
jezdí automobily k parkovitím) [2], které umoòují pøístup organických molekul k aktivním centrùm aktivního uhlí - mikropórùm.
Èetnost výskytu mikropórù a transportních pórù urèuje vlastnosti aktivního uhlí a jeho vhodnost èi nevhodnost pro úpravu pitných
vod. Pro správný pomìr mikropórù a transportních pórù je rozhodující materiál, ze kterého se aktivní uhlí vyrábí. Struktura aktivního
uhlí vyrobeného z èerného uhlí je jiná ne struktura aktivního uhlí
vyrobeného z jiných materiálù, napø. z kokosových skoøápek nebo
døeva.
Aktivní uhlí vyrobené z èerného uhlí má vìtinou vhodný pomìr
mikropórù a transpor tních pórù, zatímco u aktivního uhlí vyrobeného
z kokosových skoøápek výraznì pøevaují mikropór y, u aktivního
uhlí vyrobeného z døeva makropóry (obr. 1) [3].
Aktivní uhlí vyrobená z èerného uhlí jsou mnohem vhodnìjí pro
aplikace ve vodárenství ne aktivní uhlí vyrobená z kokosových skoøápek, která i pøi vyím jodovém èísle a celkovém povrchu mají
nií sorpèní schopnost, co se obvykle projevuje nií úèinností a
ivotností [4].
Obr. 1: Aktivní uhlí vyrobená z a) èerného uhlí, b) kokosových
skoøápek, c) døeva
a) surovina: èerné uhlí

b) surovina: kokosové skoøápky

Typy aktivního uhlí
Podle tvaru a velikosti dìlíme aktivní uhlí na práková, granulovaná (zrnìná), extrudovaná (váleèková) a tkaninová. Pro kontinuální
úpravu pitných a bazénových vod se pøevánì pouívají granulovaná
(zrnìná) aktivní uhlí, pro nárazové odstraòování organických polutantù práková aktivní uhlí. Extrudovaná (váleèková) a tkaninová
aktivní uhlí se obvykle pouívají pro èitìní plynné fáze.

Parametry aktivního uhlí
Parametr y charakterizující aktivní uhlí jsou [5]:
- velikost èástic (mesh size). Dùleitá je garance distribuce velikosti èástic aktivního uhlí (napø. u typu Filtrasorb 100 výrobce Chemviron Carbon garantuje, e prùmìrná velikost èástic je 1.6 mm, ne
více ne 15 % je vìtích ne 2.36 mm a ne více ne 4 % je meních
ne 0.60 mm). Distribuce velikosti èástic je dùleitá pro správný
návrh provozních prùtokù vzhledem k tlakové ztrátì a doby kontaktu
upravované vody s aktivním uhlím a pracích r ychlostí.
- koeficient stejnomìrnosti (uniformity coefficient) je indikátorem
distribuce velikosti èástic aktivního uhlí. Èím je hodnota mení, tím
je rozdíl velikosti nejvìtích a nejmeních èástic mení. Tento parametr má význam pro konverzi pískových filtrù, tj. náhradu filtraèních
pískù aktivním uhlím.
- hustota (density). Rozeznáváme sypnou hmotnost (apparent
density), co je max. hustota po vibraèním setøesení, bed density
(v pøípadì pitné vody se nazývá backwashed & drained density),
která se pouívá pro pøepoèet objemu a hmotnosti aktivního uhlí.
Dalí typy hustot jsou particle density, bulk density, real density.
Rozdíl mezi bìnì udávanou sypnou hmotností a hustotou bed
density je ca 15 % pro aktivní uhlí vyrobená z èerného uhlí (obr. 3).
- Celkový povrch (total sur face area; BET) v m 2/g. Vìtí èást
celkového povrchu se nachází v mikroporech, které jsou odpovìdné za adsorpci. Tento parametr má význam hlavnì v plynné fázi, pro
úpravu vod má omezenou vypovídací hodnotu, protoe nepopisuje
obsah mikropórù a transportních pórù v aktivním uhlí. Transportní
póry jsou odpovìdné za pøísun molekul polutantù k mikropórùm,
kde se odehrává adsorpce.
- Jódové èíslo (iodine #) èásteènì charakterizuje sorpèní vlastnosti aktivního uhlí. Tento parametr indikuje celkovou porozitu, ale
Obr. 3: Porovnání hustot bed density a apparent density

c) surovina: døevo

Faktory ovlivòující adsorpci
Vechny látky jsou do urèité míry adsorbovatelné. Nejlépe adsorbovatelné látky jsou organické slouèeniny a anorganické látky s
vìtí molekulovou hmotností (r tu, jód).
Adsorbovatelnost látek obecnì stoupá se vzrùstající molekulo-
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zcela nevypovídá o sorpèních vlastnostech aktivního uhlí ve vodárenství. Jako pøíklad uvádím Filtrasorb 400 (j.è. min 1050), které má
nií ivotnost pro chlorované uhlovodíky ne Filtrasorb 200 (j.è.
min 850). Oba typy jsou vyrobeny z èerného uhlí (obr. 4).
- Dechloraèní pùlhodnota (chlorine half lenght), která vyjadøuje
úèinnost a ivotnost aktivního uhlí pøi odstraòování silných oxidaèních látek typu ozón, chlórdioxid nebo chlór. Princip odstraòování
oxidaèních látek (kombinace katalýzy rozkladu oxidaèního èinidla a
reakce na povrchu aktivního uhlí) je odliný od odstraòování (adsorpce) organických polutantù (napø. sniování CHSK).
Obr. 4: Chlorinated Hydrocarbons & Filtrasorb 200&400

Èím nií je dechloraèní pùlhodnota, tím je aktivní uhlí úèinnìjí
a má delí ivotnost pro odstraòování oxidaèních látek typu ozón,
chlórdioxid nebo chlór. Dechloraèní pùlhodnota je výka sloupce
aktivního uhlí v cm, na kterém se sníí koncentrace chlóru ve vodì na
50 % (z 5 ppm na 2.5 ppm pøi lineární rychlosti 36 m/h).
- Otìr (abrasion) je indikátorem mechanické pevnosti granulovaného (zrnìného) aktivního uhlí v kapalné fázi s ohledem na zmenení
prùmìru. K otìru dochází pøi plnìní do filtrù, praní a reaktivaci.
- Tvrdost (hardness) udává, kolik aktivního uhlí zùstane na pøísluném sítì po analýze velikosti èástic. Tento parametr je vhodný
pro aplikace v plynné fázi, nikoli v kapalné, protoe vyjadøuje mechanickou pevnost jednoho rozmìru granule (zrna) aktivního uhlí a ne
zmenení prùmìru.
Parametr y otìr a tvrdost nelze zamìòovat, protoe v èísel-

ných hodnotách je velký rozdíl. Napø. pro aktivní uhlí Filtrasorb 100
je garantovaný otìr >75, typický 85, zatímco tvrdost je 95.
- Obsah popela (ash content) nemá ve vodárenství praktický význam. Tento parametr má význam pro speciální aplikace, napø. èitìní parních kondenzátù, kde je dùleitá vodivost. V tìchto pøípadech
se obsah popela sniuje promytím aktivního uhlí kyselinou nebo
louhem (ve výrobním závodì nebo pøímo u zákazníka).
- Obsah vody pøi balení (moisture as packed). Tento parametr má
obchodní význam, protoe udává, kolik zákazník platí za vodu a kolik
za aktivní uhlí.

Reaktivace
Po vyèerpání sorpèních vlastností je aktivní uhlí nutno vymìnit za
nové nebo ho reaktivovat. Reaktivací neboli pøepracováním (obr. 5)
rozumíme odbìr aktivního uhlí v úpravnì vody obvykle speciální autocisternou, transpor t do reaktivaèního závodu, vlastní reaktivaci
provádìnou zahøíváním na rùzné teploty, doplnìní úbytku aktivního
uhlí pøi reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpìt k zákazníkovi speciální autocisternou a naplnìní do filtrù. Vlastní reaktivace
zahrnuje 4 stupnì: suení; desorpci tìkavých organických slouèenin
pøi teplotách do 250 oC; pyrolýzu a karbonizaci netìkavých organických slouèenin pøi teplotách do 750 oC a aktivaci pøi ca 800 oC, tj
vytvoøení velkého vnitøního povrchu.
Sorpèní vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou prakticky
stejné jako u nového aktivního uhlí [6]. Cena reaktivace, která je
zpravidla výraznì levnìjí ne u nového aktivního uhlí, zahrnuje výe
uvedený postup (odebrání, transpor t, vlastní reaktivace, transpor t
zpìt, naplnìní).
Návrh aktivního uhlí (AU)
Dùleitými parametry jsou kontaktní doba a lineární r ychlost proudìní upravovaného media [3]. Tyto parametr y charakterizují rovnice
(1) a (2).
Kontaktní doba [min] = Objem AU [m3] * 60 / prùtok [m3/h] (1)
(2)
Lineární rychlost [m/h] = prùtok [m3/h] / prùøez [m2]
Z rovnice (1) lze pøi známém prùtoku a odhadu vhodné kontaktní
doby spoèítat objem aktivního uhlí. V tabulce 1 jsou uvedeny pøibliné kontaktní èasy a doba ivotnosti aktivního uhlí. Tyto hodnoty
zhruba platí pro aktivní uhlí øady Filtrasorb (výrobce Chemviron Carbon, aktivní uhlí vyrobená z èerného uhlí).

Obr. 5: Reaktivace aktivního uhlí
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Tab. 1: Kontaktní doby a ivotnost pro rùzné aplikace

Aktivní uhlí pro úpravu bazénových vod
Pro úpravu bazénových vod se pouívají granulovaná (zrnìná) aktivní uhlí bìnì pouívaná ve vodárenství, a to zejména pro zlepování organoleptických vlastností a sniování koncentrace organických látek.
Pro sniování koncentrace chlóraminù se pouívají speciální neimpregnovaná katalytická aktivní uhlí. Napø. Centaur CDC, které
katalyzuje rozklad chlóraminù dle rovnice [7]:
3 NH2Cl ® 2 HCl + N2 + NH4Cl
Chlóraminy v bazénových vodách vznikají jako vedlejí produkty
dezinfekce chlórem oxidací organických látek. Zpùsobují zdravotní
problémy  drádí oèi a dýchací trakt a nepøíjemnì zapáchají. Jsou
korozivní, co má dopad na korozi zaøízení bazénù vèetnì ventilace.
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Activated Carbon - Technology for Drinking and Swimming Water
Treatment (Kopecký J.)

Filtration through activated carbon belongs to a technology
that is recently more frequently used for drinking and swimming
water treatment. Activated carbon is porous material with large
surface made up of a random structure of graphite platelets. It
consists of transport pores that are used for supply of undesirable compounds to micropores where adsorption or catalytic
decomposition occurs. Activated Carbon is used for taste and
odor removal, organics removal, and catalytic decomposition of
ozone, chlorine, and chlordioxide. After lifetime is finished activated carbon could be reactivated and father used. Activated carbon is produced from coal, coconut shells, wood, peat, and other
suitable materials.
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