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IPARI SÓS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSÁRA HASZNÁLT AKTÍV  
SZENEK REGENERÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA 

 
INVESTIGATION OF REGENERATION POSSIBILITIES  

OF ACTIVATED CARBON USED FOR TREATMENT OF INDUSTRIAL  
SALTY WASTE WATER  

 
SPITZMÜLLER IBOLYA KRISZTINA1FARKAS LÁSZLÓ2 

KOZÁR ZOLTÁN3LAKATOS JÁNOS4 
 

Vizsgálataink a kimerült aktív szén regenerálására, újraaktiválására irányultak és a szén újrahasz-
nosítását célozták. A technológiában preferált lehetőségként tanulmányoztuk a vízgőz desztillációval 
kombinált, különböző pH-jú közegekkel történő regenerálást. Megállapítottuk, hogy ezek hatékony-
sága rossz a szerves anyag erős kötődése miatt, az csak mintegy tíz százalékban eluálható az aktív 
szénről. Vizsgáltuk a regenerálás termikus lehetőségét is. Elvégeztük a kimerült aktív szén kétlépéses 
újraaktiválását szén-dioxid aktiváló ágenst használva. A szenek metilénkék és para-nitrofenol ad-
szorpciós adatai, ill. gázadszorpcióval meghatározott fajlagos felülete segítségével igazoltuk, hogy a 
termikus újraaktiválással a szén eredeti adszorpciós képességének kb. 90%-a visszaállítható. 
Kulcsszavak: aktív szén, regenerálás, termikus újraaktiválás 
 

This study was focused to the reactivation of spent activated carbon used for final stage of organic 
constituents removal of salty waste  water which has  formed in the MDI production technology. The 
efficiency of  regeneration with different pH solution combined with the steam distillation, which was 
preferred by the technology was determined. It was found that the efficiency of this method is low 
since only maximum 10% of total loaded organic could be recovered. To improve the regeneration 
efficiency the possibility of thermal regeneration was tested. The common two steps thermal 
regeneration procedure was used, based on CO2 activation. Determining the methylene-blue and  
para-nitrophenol sorption in solution phase and N2 and CO2 adsorption from gas phase the sorption 
data proved that the thermal activation can restore 90% of the sorbent initial sorption capacity.  
Keywords: activated carbon, regeneration, thermic reactivation 
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Bevezetés 
 

Az MDI gyártása során nagy NaCl sótartalmú szennyvizek keletkeznek. Ezek több lépé-
ses tisztítási folyamatának utolsó lépéseként aktív szenes adszorpciót alkalmaznak. Az aktív 
szén segítségével el lehet távolítani a vízben lévő környezetre káros szerves anyagokat [1, 
2]. Az aktív szenes kezelésnek az a fő célja, hogy a megtisztított sós szennyvíz olyan mér-
tékben mentesítődjön a szerves anyagoktól, hogy az abból előállított  kristályos só (NaCl)  
minősége alapján visszaforgatható legyen az elektrolízis üzembe. A sótalanítás után visz-
szamaradó vizet tisztasága folytán technológiai vízként lehet újrahasznosítani. 

A vizek kezelésére használt aktív szén kapacitása véges, ha telítődött, a megkötendő 
komponens megjelenik az effluensben (az oszlop áttör). A kimerült aktív szenet vagy rege-
nerálják, reaktiválják [36], vagy ha nincs más lehetőség, akkor megfelelően ártalmatlanít-
ják. Dolgozatunkban a vízgőz desztillációval kombinált különböző kémhatású eluensekkel 
történő regenerálás hatékonyságát hasonlítjuk össze a termikus újraaktiválás eredményes-
ségével.  
 
1. Kísérleti módszerek 
 
1.1. A tisztítandó szennyvíz jellemzése 
 

A technológiai vizek szervetlen és szerves eredetű szennyeződéseket tartalmazhatnak. A 
szervetlen anyagok mennyiségi jellemzésére használhatunk vezetőképesség mérést vagy 
bepárlási maradék meghatározását, amelyik az összes oldott só-tartalomról informál. A 
szerves anyagok mennyiségének jellemzésére is több, úgynevezett összegző vízjellemző: 
TC, TOC, KOI, BOI áll rendelkezésre. Ezek alapján történhet a vizek minőségének megíté-
lése. A szerves szennyezés meghatározza a víz felhasználhatóságát, annak tisztíthatóságát, a 
szennyvíznek a befogadóra gyakorolt hatását. A szerves anyag nem specifikus jellemzése-
ként alkalmazott TOC (teljes szerves szén) mérés alapja, hogy a szerves anyagok oxidációja 
során a bennük lévő széntartalom szén-dioxiddá alakul, s ennek mérésével számítható a 
szén mennyisége, illetve arányosan a szervesanyag-tartalom mértéke. 

A kísérletek során vett minták teljes szervesanyag-tartalom meghatározásához a GE 
Sievers InnovOx típusú berendezés állt a rendelkezésre.  
 
1.2. A víz tisztítására alkalmazott aktív szenek jellemzése  
 

A szerves anyag mentesítésére használt aktív szenek gyártótól kapott anyaglapjain lévő 
jódszám és fajlagos felület adatait a 1. a) táblázatban adtuk meg. A táblázat b) része az álta-
lunk a gázadszorpciós izotermákból számolt adatokat tartalmazza. Utóbbiak a jódszámnál 
pontosabb adszorbens jellemzést tesznek lehetővé. Az adatokat összehasonlítva megállapít-
ható az adatlapon közölt és az általunk meghatározott fajlagos felület adatok közelítő egye-
zése. 
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1. a), b) táblázat 
A víz szerves anyag mentesítésére alkalmazott aktív szenek fajlagos felülete  

a) 

Szorbens jellemző AQUASORB FILTRASORB C-301 C-401 
Jódszám, mg/g (min) 950 1000 900 900 
Fajlagos felület*, m2/g 950 1000 900 900 

 *jódszám alapján számolt érték (1 mg/g jód1m2/g) 
 

b) 

Módszer 
Fajlagos felület*, m2/g 

AQUASORB FILTRASORB C-301 C-401 
Dubinyin (CO2, 273 K) 771 914 611 750 

BET (N2, 77 K) 823 884 743 793 
 *CO2 és N2 adszorpció alapján meghatározott értékek 

 
Az 1. táblázat első két oszlopában lévő szén a Jacobi, ill. a Calgon Corportaion az adott 

márkanévvel kereskedelmi forgalomban lévő aktív szenei, míg a másik kettőt ismeretlen 
receptúra szerint a kimerült szenek újraaktiválásával állították elő. 
 
2. Eredmények és értékelésük 
 
2.1. Adszorpciós modellkísérletek anilin adszorbeáltatásával 

 
Laboratóriumi körülmények között modelleztük az MDI gyártás során keletkezett NaCl-

os sós szennyvizek tisztítására alkalmazott aktívszenes adszorpciót a sós szennyvízhez 
adott anilin adszorpciója segítségével. A kísérletet dinamikus körülmények között aktív 
szénnel töltött oszlopban végeztük az 1. ábra szerinti elrendezésben.  

 

 

1. ábra. Anilin áttörési görbéjének meghatározásához  
használt kísérleti elrendezés 

Kiindulási sós
szennyvíz 



280 Spitzmüller Ibolya Krisztina–Farkas László–Kozár Zoltán–Lakatos János 

 

 

 

2. ábra. Anilin áttörési görbéje Filtrasorb aktív  szénnel töltött oszlopon 

 

3. ábra. Anilin áttörési görbéje AquaSorb 2000 aktív szénnel töltött  oszlopon 

A kezelendő vizet az oszlop tetejére vezettük. Az oszlopban egy ún. hattyúnyak biztosí-
totta az oszlopban az állandó folyadékszintet. Az oszlopról lefolyó vizet 0,5 liter egységek-
ben gyűjtöttük. Az oszlopon átáramoltatott víz tisztítását addig tekintettük megfelelőnek, 
amíg az effluensben az anilin tartalom 10 ppm alatt maradt. A kísérletet kétféle: Filtrasorb 
és AquaSorb 2000 márkanevű, kereskedelemben kapható aktív szénnel végeztük el. A két 
aktív szén adszorbens esetében kapott áttörési görbéket a 2. és a 3. ábrán adtuk meg.  
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Az áttörési görbék alapján megállapítható, hogy: 1g Filtrasorb 228,62 mg anilint 
(áttörési kapacitás: 2,45 mmol/g), míg 1g AquaSorb 201,7 mg anilint kötött meg (áttörési 
kapacitás: 2,17 mg/g). A két aktív szén közül a Filtrasorbnak mintegy 10%-kal nagyobb az 
anilin megkötési képessége. Az áttörési kapacitások sorrendje egyezik az 1. táblázatban 
megadott fajlagos felületek nagyságának sorrendjével. A két szénfajta adszorpcióképesség 
szempontjából közel azonos jellemzőkkel rendelkezik. A választást az adszorbens ára fogja 
meghatározni.  

 
2.2. Regenerálási modellkísérletek 
  
2.2.1. A megkötött anilin eluálhatósága 
 

A technológiában az adszorber regenerálása forró vizes/gőzös regenerálással történik. 
Az a tapasztalat, hogy a deszorpció ebben az esetben rossz hatékonyságú, ezért a modellkí-
sérletben megtartva a forró vizes/gőzös regenerálási elvet, megvizsgáltuk, hogy milyen 
eluciós hatásfok érhető el, ha a víz helyett sósavoldatot alkalmazunk. Az anilin deszorpció-
ját a Filtrasorb szénről a 4. ábra szemlélteti.  

A deszorpciós görbék alapján számított regenerálási hatásfok a Filtrasorb szén esetében 
51%-nak , míg az Aquasob 2000-nél 43%-nak adódott. 

Ez, noha nem kielégítő, nagyobb, mint amit a semleges vizes/gőzös regenerálással el le-
hetett érni, így a sósavas oldattal történő regenerálás a technológiában javasolható. 

 

 

4 .ábra. Anilin deszorpciója Filtrasorb aktív szénnel töltött oszlopról 
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2.2.2. A technológiai vízből megkötött szerves anyagok eluálhatósága 
 

Ezen vizsgálatoknál a lejött szerves anyagok mennyiségének vegyületenkénti meghatá-
rozása helyett un. összegző típusú mérést, TOC (teljes szerves szén) meghatározást alkal-
maztunk. A kimerült szénen adszorbeálódott ismeretlen összetételű szerves anyag TOC-
jének az anilinre kapott adszorpciós kapacitásból számítható TOC-t tekintettük. 

a) Vízgőz desztillációval történő regenerálás semleges közegből  

A 25,03 g aktív szenet és 735,10 g desztillált vizet tartalmazó rendszert forrásig melegítet-
tük. A forrás elérését követően óránként mintát vettünk a folyadékfázisból, majd a vett min-
ták szervesanyag-tartalmát TOC-méréssel határoztuk meg. 

2. táblázat 
Aktív szén regenerálása forró vízzel   

Minta Mintavételi idő, perc Minta tömege, g TOC, mg/kg 
s_1 60 41,35 12,8 
s_2 120 45,50 14,2 

*A teljes lehozatalnál várható TOC:154 000*0,025/0,735 = 5238 mg/kg. 

A 2. táblázat TOC-adatait a teljes lehozatalnál várható TOC-adathoz hasonlítva megál-
lapítható, hogy csak igen csekély mennyiségű szerves anyag ment át a folyadékfázisba a 
szénről, ami lehet az elégtelen deszorpció, de lehet a vízgőz desztillációs hatás következ-
ménye is, aminek következtében a deszorbeált szerves anyagok gőzzé alakulva távoznak. 
Ennek kiderítésére a kísérletet megismételtük (bemért szén tömege: 25,20 g; hozzáadott 
víz: 800,22 g), de most a desztillátumból vettünk mintát. A 3. táblázat adatai alapján megál-
lapíthattuk, hogy a forró vízben deszorbeálódott anyag nem illékony. 

3. táblázat 
Aktív szén regenerálása vízgőz desztillációval semleges közegből  

Minta Mintavétel párlatból, cm3 TOC, mg/kg 
I-1 100 3,87 
I-2 200 2,58 
I-3 300 2,10 

*A teljes lehozatalnál várható TOC:154000* 0,025/0,8 mg/kg = 4812 mg/kg 

b) Vízgőz desztillációval történő regenerálás lúgos közegből  

15,82 g 20 m/m%-os NaOH-ot használtunk a lúgosításhoz, így 12,97 pH-jú oldatot kap-
tunk. A bemért aktív szén tömege 25,04 g, és a hozzáadott víz mennyisége 802,85 g volt. 
Az előző vizsgálathoz hasonlóan itt is 100 °C-ra melegítettük fel az oldatot, majd 1 órás 
hőntartást követően az üstből mintát vettünk. A kivett folyadékmennyiséget folyamatosan 
desztillált vízzel pótoltuk. A párlatból a mintavétel 100 cm3-ként történt. 
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4. táblázat 
Aktív szén regenerálása vízgőz desztillációval lúgos közegből   

Minta Mintavétel párlatból, cm3 TOC, mg/kg 
I-4 100 4,99 
I-6 200 3,66 
I-8 300 3,03 

Minta Mintavétel üstből, g TOC, mg/kg 
I-5 55,6 21,6 
I-7 37,6 19,6 
I-9 42,4 22,4 

*A teljes lehozatalnál várható TOC:154 000mg*0,025/0,802 mg/ kg = 4800 mg/kg 

A 4. táblázat adatai nagyobb mértékű szerves anyag deszorpciót mutatnak a semleges  
közeghez képest, de az eljárás továbbra sem tekinthető alkalmasnak kimerült aktív szén 
hatékony regenerálására. 
 
c) Vízgőz desztillációval történő regenerálás savas közegből 

A savanyításhoz 30,67 g 37 m/m%-os HCl-t használtunk fel, így a pH-t 1,46-ra állítot-
tuk be. A mérés és a mintavétel ugyanúgy zajlott, mint az előző esetben. A vizsgálathoz 
felhasznált aktív szén mennyisége 25,12 g, a hozzáadott vízé pedig 807,10 g volt. A vizsgá-
lat eredményeit az 5. táblázat tartalmazza. 

A párlatból vett minta szervesanyag-tartalma a korábbiaktól nem különbözik számotte-
vően, azonban a savas folyadékfázisban a deszorbeálódott szerves anyag mennyisége jelen-
tősen megnövekedett (egy nagyságrend TOC-növekedés). A kapott és a teljes lehozatalnál 
várható TOC-értékek összehasonlítása alapján az elúció hatásfoka  10% lett. Ez a hatásfok 
lényeges elmarad az anilin deszorpciójára kapott  50% értéktől. Bár a hatásfok nagyobb, 
mint amit a semleges vagy lúgos közegből történő regenerálással el lehetett érni, a növeke-
dés kb. egy nagyságrend, egy hatékonyabb regenerálási módszer kidolgozására van szük-
ség. 

5. táblázat 
Aktív szén regenerálása vízgőz desztillációval savas közegből   

Minta Mintavétel párlatból, cm3 TOC, mg/kg 

I-11 100 3,96 

I-13 200 6,75 

I-14 300 2,40 

Minta Mintavétel üstből, g TOC, mg/kg 
I-10 40,9 390 

I-12 39,6 409 

I-14 42,2 411 
*A teljes lehozatalnál várható TOC:154000*0, 0251/0,807 mg/kg = 4770 mg/kg 
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2.2. Regenerálás termikus kezeléssel 
 

A módszer előnyösen alkalmazható akkor, ha valamely adszorbensen erősen kötődő, 
nehezen deszorbeáltatható szerves anyag van. A művelet gyakorlatilag megegyezik a szer-
ves anyagokból kiinduló aktív szén előállítás két lépéses: karbonizáláson és aktiváláson 
alapuló folyamataival. A művelethez inert atmoszféra alkalmazását lehetővé tevő kemence 
szükséges. Kísérleteinknél programozható fűtésű, nitrogén öblítésű csőkemencét alkalmaz-
tunk. Az aktiváló ágens CO2 volt. 

A termikus regenerálás kihozatali adatait a 6. táblázatban adtuk meg. A regenerálás ha-
tékonyságának vizsgálatára oldat- és gázadszorpciós kísérleteket végeztünk. Az 
oldatadszorpciós kíséreteknél 5 mmol/l kezdeti koncentrációnál 1:50 adszorbens:oldat tö-
megaránynál hasonlítottuk össze a különböző aktív szenek metilénkék és para-nitrofenol 
megkötő képességét (5, 6. ábra). 

6. táblázat 
Aktív szén termikus regenerálásának kihozatal adatai   

Művelet, Regenerált anyag T, C t, h 
Illó, 

m/m % 
Kihozatal 
m/m %* 

Karbonizálás     
Kimerült szén 700 1 14,2 85,8 

Kimerült szén H2SO4-el kezelt 700 1 21,5 78,5 
Aktiválás     

Kimerült szén 
900 1 12,4 87,6 
900 3 23,3 76,7 

Kimerült szén, H2SO4-el kezelt 900 1 19,8 80,2 

 

 
 

5. ábra. 5 mmol/l koncentrációjú metilénkék adszorpciójának  
összehasonlítása aktív szeneken 

5,0000 4,8533 4,7884
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A diagram oszlopai elsősorban a nagyobb kezdeti adszorbeátum koncentráció estén 
egyértelműen mutatják a kimerült aktív szén és a regeneráltak adszorpciós képességének 
változását a még nem használt szénéhez képest. Látható az is, hogy a sósavas oldattal való 
regenerálás csak részbeni adszorpciós kapacitás visszaállítását teszi lehetővé, míg a termi-
kus regenerálással csaknem teljesen visszaállítható az aktív szén használat előtti állapota. 

Gázadszorpciós mérések során nitrogén és széndioxid adszorpciójánál meghatároztuk az 
adszorpciós izotermákat, amelyekből a nitrogén esetében a BET, a CO2 estében a 
DubininAsthakov-módszerrel számítottuk a fajlagos felület értékeket. A gázadszorpciós 
mérések adatit a 7. táblázatban adtuk meg. Ezek az izotermák pontosabban jellemzik az 
aktív szenet, mint a gyorstesztként használt festékadszorpciós eredmények. A táblázatból 
levonható következtetések azonosak a festékadszorpciós kísérletnél leírtakkal. 

 
6. ábra. 5 mmol/l koncentrációjú para-nitrofenol adszorpciójának 

 összehasonlítása aktív szeneken 
7. táblázat  

A gázadszorpciós izotermák alapján meghatározott fajlagos felületek   
 

Szénminta 
Fajlagos felület, m2/g 

Dubinyin (CO2, 273 K), BET (N2, 77 K) 
Aquasorb 771 823 
Filtrasorb 914 884 
C-301 611 743 
C-401 750 793 
Kimerült 87,9 37,6 
Karbonizált (1h) 441 456 
Újraaktivált (1h) 674 669 
Újraaktivált (3h)  844 
Sósavval regenerált aktív szén  33,9 
2 mol/l H2SO4-val kezelt,105°C-on szárított  5,6 
Karbonizált (2 mol/l H2SO4-val kezelt,1h)  325,2 
Aktivált (2 mol/l H2SO4-val kezelt,(1h)  582 

5,0000 4,8380
4,2981

2,1094

0,6407 0,4032 0,2952 0,4680 0,4536 0,3096

0

1

2

3

4

5

6

0

K
im

er
ül

t 

S
ós

av
va

l r
eg

en
er

ál
t

K
ar

bo
ni

zá
lt

Ú
jr

aa
kt

iv
ál

t (
1h

)

Ú
jr

aa
kt

iv
ál

t (
3h

)

C
-3

01

C
-4

01

F
il

tr
as

or
b

A
qu

as
or

bO
ld

at
ko

nc
en

tr
ác

ió
, m

m
ol

/l



286 Spitzmüller Ibolya Krisztina–Farkas László–Kozár Zoltán–Lakatos János 

 

 

Összefoglalás 
 

Az MDI gyártása során nagy NaCl-tartalmú, különböző szerves anyagokat tartalmazó 
szennyvíz keletkezik. A víz tisztítása során egy többlépcsős szerves anyag mentesítésen 
esik át, amelynek utolsó lépése a só újrahasznosítását lehetővé tevő tisztaság elérése érde-
kében végzett aktív szenes adszorpció. Vizsgálataink a kimerült aktív szén regenerálására, 
újraaktiválására irányultak, és a szén újrahasznosítását célozták. A technológiában preferált 
lehetőségként tanulmányoztuk a vízgőz desztillációval kombinált, különböző pH-jú köze-
gekkel történő regenerálást. Megállapítottuk, hogy ezek hatékonysága alacsony a szerves 
anyag erős kötődése miatt, az csak mintegy tíz százalékban eluálható az aktív szénről. El-
végeztük a kimerült szén kétlépéses újraaktiválását is szén-dioxid segítségével. A szenek 
metilénkék, para-nitrofenol adszorpciós adatai, ill. gázadszorpcióval meghatározott fajlagos 
felülete azt mutatta, hogy termikus újraaktiválással a szén eredeti adszorpciós képességének 
kb. 90%-a visszaállítható. 
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