
Služby a zařízení pro 
lepší životní prostředí.

Cesta k efektivnějšímu využívání aktivního uhlí

EXPERTNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
VODÁRENSKÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ



Testovací zařízení

Granulované aktivní uhlí (GAU) je nákladným 
mater iá lem.  Každá apl i kace GAU ve 
vodárenství je unikátní, což vychází z daného 
typu použitého GAU, složení čištěné vody, 
technického řešení sorpčního filtru a režimu 
provozu. Životnost GAU nelze předem přesně 
odhadnout, ani neplatí žádné univerzální 
pravidlo pro její určení během provozu. Po 
ztrátě dostatečných sorpčních schopností 

je nutné náplň GAU vhodným způsobem 
regenerovat či reaktivovat, případně vyměnit. 
Obě cesty jsou nákladné a pro jejich volbu 
neexistují obecně přenositelné poznatky. 
Uživatel GAU je tudíž odkázán na doporučení 
dodavatele GAU či reaktivačních služeb, 
přičemž nezávislé expertní posouzení stavu 
GAU a podmínek regenerace/reaktivace je 
mu v podstatě nedostupné. 

REGENERACE/REAKTIVACE  
VODÁRENSKÉHO UHLÍ

Pomáháme snižovat náklady na úpravu 
pitných vod:

• optimalizací parametrů regenerace/reaktivace GAU

• snížením produkce nebezpečného odpadu

• průběžným monitoringem filtračního procesu

Hospodárnému nakládání s GAU by měla být 
věnována řádná pozornost – a to jak jeho 
stavu a další využitelnosti v dané vodárně, 
tak i způsobu a podmínkám regenerace/
reaktivace, který má zásadní vliv na vlastnosti 

GAU i na výslednou cenu celé akce. Vliv má 
zejména provozní teplota, doba procesu a další 
parametry.  Dodavatelé reaktivačních služeb 
však proces provozují za pevně nastavených 
parametrů (800 – 950 °C) a standardně je 
počítáno se ztrátami GAU 10 – 15 %, přičemž 
náklady na doplnění novým GAU nese uživatel. 
Může se ovšem jednat až o cca 30 – 50 % 
nákladů na celou reaktivační akci (!). 
Zkušenosti s testy realizovanými na řadě typů 
GAU z různých vodáren jasně ukazují, že každé 
GAU je vhodné posoudit individuálně, parametry 

regenerace/reaktivace nastavit na míru 
a snížit ztráty GAU na hodnoty do 5 -10 %,  
případně na hodnoty blízké pouze obsahu 
z vody adsorbovaných organických látek 
(extrahovatelnost).  Snížení teploty vede kromě 

snížení ztrát GAU i k nižším nákladům vlastního 
regeneračního/reaktivačního procesu.



1. Nezávislé posouzení a sledování stavu GAU 
v sorpčním filtru

2. Nezávislé experimentální ověření možností 
regenerace/reaktivace GAU

NABÍDKA 
SLUŽEB

průběžný odběr vzorků GAU z filtru, 
průběžné sledování vybraných parametrů

• adsorpce/desorpce dusíku, 
distribuce pórů, vyhodnocení plochy 
povrchu dle BET

• jodové číslo dle ČSN EN 12902
• obsah popela
• Soxhletova extrakce
• objem mikropórů (adsorpcí CO2)
• objem makropórů  

(rtuťová porosimetrie)
• prvkové složení (Na, K, Ca, Mg, 

Fe, Mn, Al, As, Cr, Pb, Cd, Ni, Sb,  
Se, Zn, Hg)

• granulometrie (7 - 60 mesh  / 0,25 - 
2,8 mm), tvrdost, otěruvzdornost

• obsah celkového chloru 

vyhodnocení, konzultace stavu GAU 

a kvality produkované vody, odhad 
životnosti

  

3. Doporučení vhodných parametrů 
regenerace/reaktivace

odběr 25 kg vzorku GAU, testy regenerace 
a reaktivace za různých podmínek dle 
konkrétního případu, vyhodnocení 

regenerace  – v inertu při 450 – 600 °C 
 
reaktivace – v inertu s přídavkem vodní 
páry při 600 – 850 °C 

• reakční doba 30 – 60 minut 

doporučení, zda je výhodné GAU 
regenerovat/reaktivovat, nebo vyměnit

určení optimálních parametrů (teploty, 
doby reakce, přídavek páry)

• optimum mezi výslednými 
vlastnostmi a ztrátami GAU

• ověření shody složení a vlastností 
výsledného GAU s Vyhláškou 
č. 409/2005 Sb.  (Vyhláška 
o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody, 
Příloha č. 2, část D-1) 

zjištění úbytku hmotnosti a objemu GAU 
a výsledných vlastností

vlastní testovací zařízení na principu rotační 
pece (do 900 °C), sledování složení plynů

Pohled do vnitřku reaktoru
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podmínky / parametr nové GAU
(daný typ)

GAU z filtru
 k posouzení test A test B test C

teplota  (°C) - - 550 700 870

doba procesu (min) - - 45 50 60

přídavek páry - - ne ano ano

Ztráta GAU (% hm.) - extrahovatelnost = 1,6 % 1,4 10,5 15,6

Ztráta GAU (% obj.) - - 0,0 5,4 9,7

Povrch BET (m2/g) 933 660 891 908 984

Jodové číslo (mg/g) 956 693 935 972 1142

Ukázka výsledků – posouzení vhodných parametrů regenerace/reaktivace (optimální varianta A)

Použité GAU

Reaktivované GAU


