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1.  PROBLEMSTILLING 
 
 
1.1 Hvad er kloraminer 

-og hvorfor dannes de? 
 
Kloraminer er en gruppe af kvælstof-
forbindelser, der opstår, når frit klor reagerer 
med kvælstof-forbindelser (N), tilført bassin-
vandet  f.eks. som: 
 
URIN  (urinstof, ammoniak m.v.) 
SVED (Creatin, sevin m.v.) 
 
Ved begrebet “bundet klor” forstås, i daglig tale, 
en blanding af forskellige kloraminer, der alle er 
uønskede i bassinvand, fordi de er til gene for 
de badende på grund af øjensvie, irritation af 
slimhinder og ubehagelig lugt.  
 
Klor, der er bundet til kvælstofforbindelser, har 
samtidig en meget reduceret bakteriedræbende 
virkning. 
 
Hver badegæst afgiver i gennemsnit 0,6 gram 
kvælstofforbindelser (sved og urin) til bassin-
vandet. 
 
Urinstof tilført badevandet vil omdannes til 
ammoniak efter følgende reaktion: 
 

 
 
 
 
 
 

Ved reaktion mellem ammoniak og frit klor 
dannes, afhængig af pH-værdien, forskellige 
kloraminforbindelser i form af: 
 
NH3 + HCIO      NH2CI + H20 

Monokloramin 
 
NH2CI + HCIO   NHCI2 + H20 

Dikloramin 
 
NHCI2 + HCIO   Nd3 + H20 

Trikloramin 
 
Ved reaktion mellem klor og organisk stof 
dannes forskellige organiske halogenforbindel-
ser, som er uønskede af sundhedsmæssige 
hensyn.  
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Det skal derfor præciseres, at: 
 
Her omhandlende problembehandling ude-
lukkende omfatter fjernelse af kloraminer og 
behandler derfor ikke fjernelse af organiske 
klorforbindelser (trihalometaner = THM). 
 
THM er forbindelser mellem klor og 
kulstofforbindelser (C). 
 
Den almindeligste THM i bassinvand er 
kloroform - CHCI3. 
 
THM har ingen kemisk lighed med kloraminer, 
og der er nødvendigvis ingen sammenhæng 
mellem bassinvandets indhold af THM og 
kloraminer, selv om der ofte ses et sammenfald 
af højt kloraminindhold og høj THM-
koncentration. 
 
Vedrørende THM-dannelse og THM-fjernelse 
kan bl.a. henvises til Dansk Svømmebads-
teknisk Forenings publikationer nr.: 14/1983, 
17/1985, 23/1987 og 51/1999. 
 
 

1.2 Gældende grænseværdier 
for kloraminer 

 
For indholdet af kloraminer er der angivet 
følgende grænseværdier: 
 

Bekendtgørelse Kvalitetskrav- 
Bundet klor 

Miljøministeriets 
bekendtgørelse 
nr. 195 af  5. april 1988 
om vandkvalitet i svøm- 
mebassiner 

Vejledende 
0,5 mg/I 

max.  
1,0 mg/l 

Kommende 
bekendtgørelse 
(Miljøstyrelsen har varslet 
en stramning af kravet til 
bundet klor) 

Så lavt som 
muligt 

max.  
0,5 mg/I 

Seneste tyske 
vandkvalitetskrav 

Så lavt som 
muligt 

max.  
0,2 mg/l 

 
Herværende instruktion tager udgangspunkt i 
de kommende kravværdier til bundet klor på 
max. 0,5 mg/I. Denne værdi er baseret på 
foreløbige oplysninger fra Miljøstyrelsen. 
 
I ovenstående skema er også de seneste tyske 
værdier angivet, idet en fremtidig harmonisering 
indenfor EU af kvalitetskrav til bassinvand ikke 
er utænkelig.  
 

 
2.  HVAD ER AKTIVT KUL? 
 
 

2.1 Historik 
 
Kulstof findes i rigelige mængder på kloden. De 
mest almindelige forekomster af kulstof findes i 
stenkul, brunkul og tørv, alt sammen dannet 
ved forrådnelse uden Iufttilførsel af tidligere 
tiders plantevækst. 
 
Stenkul kan indeholde op til 95% kulstof, de 
sidste 5 % er ilt, brint, kvælstof og svovl samt 
jordalkalier. 
 
Ved langvarig tør destillation af træ og 
kokosskaller kan der ligeledes dannes trækul 
eller kokoskul. 
 
Trækuls filtreringsevne har været kendt siden 
det 13. århundrede, hvor det blev brugt til 
vandfiltrering og filtrering ved sukkerfremstilling. 
 
I det 18. århundrede blev kullets evne til at 
fjerne lugte fra gasser og farvestoffer fra 
væsker opdaget. Senere i samme århundrede 
blev aktiveringsteknikken opfundet, hvorefter 
kullets filtreringskapacitet blev forøget med en 
faktor på 10. 
 
 
2.2 Aktivering af kul 
 
Ved aktivering af kul forstås den proces, fysisk 
eller kemisk, som har til formål at skabe flere til-
gængelige gennemgående hulrum og kanaler.  
 
Ved aktivering af kullet skabes en større indre 
overflade og dermed et større aktivt areal per 
gram kul. 
 
 
2.2.1 Dampaktivering 
 
Den mest udbredte metode til aktivering af alle 
kultyper er dampaktivering. 
 
Under første del af processen opvarmes 
råvaren til en temperatur på 2-300°C, hvorved 
flygtige gasser og vanddamp undviger. Dette 
betegnes som en carboniseringsproces. 
 
Porerne inde i kullene er endnu for små eller for 
tillukkede til at fungere effektivt. 
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2.2.1 Dampaktivering, fortsat 
 
I næste trin hæves temperaturen op til 900-
1000°C i en aktiveringsovn. Samtidig tilsættes 
en nøje afstemt mængde vanddamp, der tjener 
som oxideringsmiddel, dvs, dampen reagerer 
kemisk med kullets indre, hvorved der fjernes 
kulstof fra porevæggene. Ved at styre denne 
proces, dvs, temperatur, damp og tid skabes 
aktivt kul med forskellige indre porestrukturer og 
dermed forskellige adsorbtionsegenskaber. 
 
 
2.2.2 Kemisk aktivering med phosphorsyre 
 
Ved at blande en kulråvare (typisk trækul) med 
phosphorsyre kan der fremstilles aktivt kul med 
meget store porevolumener. 
 
Dette sker ved, at træets celler opsuger 
phosphorsyren og åbner dens cellulosestruktur. 
 
 
2.2.3 Kemisk aktivering med zinkklorid 
 
Kokoskul og til dels trækul kan aktiveres med 
zinkklorid. Denne metode er ikke tilladt i Europa 
og USA på grund af den miljømæssige 
belastning ved brugen af zinkklorid.  
 
Bortset fra skadevirkningerne ved det lokale 
miljø, hvor kullene aktiveres, vil det færdige 
produkt også indeholde rester af tungmetaller. 
 
 
2.3 Hvordan aktivt kul virker 
 
Aktivt kul virker ved adsorbtion, hvilket ikke må 
forveksles med absorbtion. 
 
Adsorbtion er betegnelsen for reaktioner, hvor 
luftarter eller gasser bindes til et fast stofs over-
flade. Der er derfor tale om adsorbtion, når 
koncentrationen af et vilkårligt stof i 
grænsefladen mellem væske og poreoverflade 
er større end i selve væsken. 
 
Absorbtion er betegnelsen for reaktioner som 
f.eks., når en svamp suger vand op fra et fugtigt 
underlag (kapillarkræfter). 
 
Når bundet klor adsorberes tiltrækkes det til 
kullets indre poreoverflade af elektrostatiske 
kræfter (van der Waals kræfter), hvor det 
bundne klor reagerer med kullet (se fig. 1). 
 

 
For at det bundne klor kan “trækkes” ud af 
bassinvandet, skal dets bevægelsesenergi 
være mindre end kullets tiltrækningskraft.  
 
Der er derfor et krav til kontakttiden mellem 
bassinvand og kul for, at adsorbtions-
processen kan forløbe optimalt. 
 
 
 
Porevæg 
                                                  Adsorbat 
 
 
 
 
                                                            Opløsning 
 
 
          Fig 1.  A & C: van der Waals kræfter 
 
 

Forsøg har vist, at kontakttiden for adsorbtion af 
kloraminer er optimal ved ca. 360 sekunder. 
 
I et kulfilter med en kul-laghøjde på 1,0 - 1,1 
meter, vil en filterhastighed på 10 -11 m3/h give 
en korrekt kontakttid på 360 sekunder. 
 
Ud over den rent fysiske adsorbtion undergår 
kloraminerne også en kemisorbtionsproces, 
dvs. der sker en reaktion mellem kloraminer og 
kul. 
 
Når klorholdigt bassinvand ledes gennem aktivt 
kul sker der en afkloring af vandet. Denne 
proces sker ved en oxidation med kullet som 
oxidant, dvs, når der fjernes frit klor fjernes 
også aktivt kul. 
 
Skal driften af kulfilteret optimeres med hensyn 
til kullets levetid og dermed filterets driftsøkono-
mi, skal vandflowet over kulfilteret reguleres til 
en optimal adsorbtion af kloraminer samtidig 
med en minimal tilførsel af frit klor. 
 
Er flowet for stort (kontakttiden < 360 sekunder) 
reduceres kullets adsorbtionsevne overfor klo-
raminer - men samtidig tilføres unødigt store 
mængder frit klor, der “slider” voldsomt på kulla-
get. 
 
Nedbrydningen af aktivt kul med frit klor sker 
efter nedenstående reaktioner mellem det 
aktive kul  (C*)  og klorundersyrling (HOCI) eller  
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2.3 Hvordan aktivt kul virker, fortsat 
 
hypoklorit (OCI) under dannelsen af CO, der 
optræder som et overflade kuloxid, der 
ultimativt frigøres som CO2, frigørelse af en 
brintion (H+) og et klorid (Cl  ). 
 
HOCI + C* + H2O  CO + H3O+ + Cl     eller 
 

OCl   + C*H + H2O  CO + H3O+ + Cl      
 
 
2.4 De forskellige porestrukturer 

-og deres betydning 
 
Ved aktivering af kullet er der blevet skabt en 
porestruktur bestående af en stor mængde 
indre hulrum af molekylære dimensioner. Hvis 
man betragter det aktiverede kul under et 
elektronmikroskop ses porerne tydeligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den store koncentration af porer giver det 
aktive kul et stort indre volumen, og dermed 
en stor overflade pr. gram kul.  
 
For at sætte det lidt i relief, er det samlede 
poreareal i en teskefuld aktivt kul stort set 
det samme, som arealet af en fodboldbane. 
 
Det aktive kuls porestruktur opdeles i tre 
porestørrelser (se fig. 2). 
 
 
 
  Aktivt 
  Kul                                                      Mikroporer 
                                                                           r < 1 nm 
                                                             
                                                             Mesoporer 
                                                                          1< r <25 nm   
                                                               

                                                             Makroporer 
                                                              R > 25 nm 
Fig.  2. 
 

 
I datablade opgives ofte kullets samlede aktive 
overflade målt i m2/gram kul. Dette tal siger dog 
ikke noget om kullets effektivitet i forbindelse 
med en specifik adsorbtionsopgave, men er blot 
en summation af den samlede overflade af de 
tre porerstørrelser, som findes i et gram kul 
 
 
 
 

                  rer     
 
 
 
For at kunne vælge det rigtige kul er det 
nødvendigt at vide hvilke stoffer, der skal 
adsorberes, og i hvilke af kullets 3 poretyper de 
givne stoffer adsorberes. 
 
 

Makroporerne 
fungerer som transportvej ind i kullet samt 
adsorberer meget store molekyler såsom 
farvestoffer. 
 
 

Mesoporerne 
adsorberer molekyler, som passerer gennem 
makroporerne, men er for store til at trænge ind 
i mikroporene f.eks. mono- og dikloraminer 
(bundet klor). 
 
 

Mikroporerne 
adsorberer meget små molekyler som f.eks. 
kulmonooxid (kulilte). 
 
Under aktiveringsprocessen er en af 
aktiveringsparametrene tiden hvormed kullet 
oxideres med damp. 
 
Jo længere oxidationen varer, jo større 
aktiveringsgrad har kullet, men dermed fås 
også et større vægttab på råvaren. 
 
En lav aktiveringsgrad giver et kul med stort 
indhold af mikroporer, en høj aktiveringsgrad 
giver et kul med større indhold af meso –og 
makroporer. 
 
 
2.5 Kultyper 
 
En af de væsentlige forskelle på tørvekul, 
kokoskul og stenkul er fordelingen mellem 
makro-, meso- og mikroporer, samt kullets 
vægtfylde. 
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2.5 Kultyper, fortsat 
 
Tørvekul  har en overvægt af makroporer. 
Stenkul  har en overvægt af mesoporer. 
Kokoskul  har en overvægt af mikroporer. 
 
 
2.6 Valg af kultype 
 
Er der tale om bundet klor fra bassinvand, som 
skal fjernes, vil anbefalingen på grund af klora-
minernes molekylestørrelse og gennemsnitlige 
indgangskoncentration samt bassinvandets 
øvrige indhold af organiske forbindelser, være 
at vælge et aktivt kul med overvægt af 
mesoporevolumen. 
 
Til at vægte forskellige kultyper mod hinanden 
må man kende kullets TPV-tal. 
 
TPV-tallet defineres som: 
 
TPV  = Totalvolumen af en specifik poretype i en kulpartikel (cm3)      

Vægten af kulpartiklen (g) 
 
 

Ved hjælp af TPV-tallet kan man beregne 
hvilken kultype, der giver det største volumen af 
netop den porestørrelse man har brug for. 
 
Den kulfilterfyldning, som rummer flest af de 
“rigtige” poretyper, har den længste levetid. 
 
Typiske værdier for det totale volumen af 
mesoporer i f.eks. 1000 liter aktivt kul, afhængig 
af råvare og aktiveringsteknik, er: 
 
Tørvekul:  70.000 -  90.000  cm3 
 

Kokoskul:  60.000 -  80.000  cm3 
 

Stenkul:   90.000 -143.500  cm3 
 
 

Ud fra størrelsen af kullets mesopore-volumen, 
vil et kulfilters standtid, dvs. kullets levetid være 
direkte bestemt af valget af kulkvalitet. Det vil 
sige, at jo større mesoporevolumenet er, desto 
længere vil kulfilterets standtid være. 
 
Sammenlignes den teoretiske standtid for et 
aktivt kul med et stort indhold af mesoporer, 
f.eks. et stenkul med en TPV-meso = 0,35 
cm3/g, med et gennemsnitligt kokoskul med en 
TPV-meso = 0,14 cm3/g, vil forskellen i den 
teoretiske standtid være en faktor 2,5 
(0,35/0,14), idet vægtfylden stort set er ens. 
 

 
Det er vigtigt at understrege, at kullet også vil 
adsorbere en del af de resterende organiske 
forbindelser, som findes i det filtrerede vand, 
der tilledes kulfilteret.  
 
Derfor kan f.eks. meget store molekyler som 
blødgører fra PVC, proteiner og aminoforbin-
delser lukke kullenes makro- og mesoporer og 
dermed væsentligt reducere kullets evne til at 
fjerne bundet klor. 
 
 
 
Erfaringsmæssigt tilfører hver badegæst en 
forureningsmængde, som medfører en 
dannelse af Ca. 0,2 - 0,4 gram bundet klor. Den 
største mængde dannes typisk i 
varmtvandsbassiner og SPA bassiner, hvor de 
badenes afgivelse af forureningsstoffer er 
højere, som følge af påvirkningen af det varme 
vand. 
 
 
3.  DIMENSIONERINGSGRUNDLAG 
 
Erfaringsmæssigt tilfører hver badegæst en 
forureningsmængde, som medfører en 
dannelse af ca. 0,2 - 0,4 gram bundet klor. 
 
Den største mængde dannes typisk i 
varmtvandsbassiner og SPA bassiner, hvor de 
badenes afgivelse af forureningsstoffer er 
højere, som følge af påvirkningen af det varme 
vand. 
 
 
 

3.1 Fjerne bundet klor fra bassinvand 
 
Reduktionen i indholdet af bundet klor ved 
vandets passage gennem et aktivt kulfilter 
afhænger af følgende faktorer: 
 
• koncentrationen af bundet klor før kulfilteret 
 

• filterhastighed gennem kulfilteret 
 

• lag-højden på den aktive kulfiltermasse 
 

• effektiviteten på det anvendte aktive kul 
 

• aktuelle restlevetid på kulfiltermassen 
(filtermassens mætningsgrad) 

 

• filterhastighed  max. 10  m3/h/m2 
 

• Laghøjde på den aktive kulfiltermasse skal 
være min. 1000 mm. 
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3.2 Filterkapacitet  
 
Kapaciteten for et aktivt kulfilter skal fastlægges 
dels efter den samlede mængde bundet klor, 
som ønskes fjernet ved den kontinuerlige 
filtreringsproces over kulfilteret, og dels ud fra 
kendskabet til filtermassens effektivitet. 
 
Beregningsformel til bestemmelse af kulfilter 
kapacitet: 
 
 
 
 
B  = gennemsnitlig antal badende pr. døgn  

(personer/døgn) 
 
 
m  = mængden af dannet bundet klor i gram 

pr. person (gram/person) 
 

Hvor m kan sættes til: 
m Gram/person Bassintype 
m1 ca. 0,2 Svømmebassiner 

m2 ca. 0,3 Undervisnings 
–og morskabsbassiner 

m3 ca. 0,4 Varmtvands 
–og Spa-bassiner 

 
 
Δk = min. 0,4 gram/m3  

Som er reduktion i indholdet af bundet 
klor ved passage gennem kulfilteret.  

   (Gælder for ny kulfiltermasse) 
 
 
 

Q  = filtreringskapacitet i m3/h 
   Som beregnes efter følgende formel: 
   Q = B x m(m1-m2-m3)/(24 x 0,4) 
 
Hvor Q herefter kan beregnes til: 
Q* m3/time Bassintype 
Q1 ca. 0,02 + 25% Svømmebassiner 

Q2 ca. 0,03 + 25% Undervisnings 
–og morskabsbassiner

Q3 ca. 0,04 + 25% Varmtvands 
–og Spa-bassiner 

 
 

*Det anbefales, at man i praksis vælger en 
filterkapacitet, som ligger min. 25% over det 
teoretisk beregnede, således at der er en vis 
overkapacitet og sikkerhedsmargin. 
 

 
3.3 Beregning af filterstørrelse 
 
Når Q (filtreringskapacitet) er bestemt beregnes 
kulfilterstørrelsen efter følgende formel: 
 
A = Q/V  (Q=A x V) 
 
A = Filterareal i m2    
 
V = 10 m3/time (max. filterhastighed) 
 
Q = filtreringskapacitet i m3/h 
  Som beregnet foran 
 
 
3.4 Vejledende filtreringskapaciteter 
 
Ved valg af kapacitet for kulfiltre kan der regnes 
med følgende vejledende tal for forskellige bas-
sintyper, set i forhold til den samlede vand-
behandlingskapacitet beregnet efter de aktuelle 
maksimale personbelastninger pr. time (Iflg. DS 
477), og under forudsætning af, at man har et 
korrekt dimensioneret vandbehandlingsanlæg. 
 
Bassintype C 
Varmtvands, terapi og soppebassiner 10%
Svømme, spring og sportsbassiner 5% 
Undervisningsbassin 10%
Morskabsbassin 10%
Soppebassin 10%
Spa-bassiner 10%

 
C = Vejledende kulfilterkapacitet i % af den 

samlede vandbehandlinaskapacitet 
(Cirkulerende vandstrøm i anlægget) 

 
 
 
4.  ANLÆGSUDFORMNING 
 
 
4.1 Filter 
 
Filterbeholder er udført i præfabrikeret, glas-
fiberarmeret, polyester og konstrueret, så den 
kan modstå påvirkninger fra klor- og saltholdigt 
bassinvand (Jvf.  DS 477). Laghøjde på aktivt 
kulfiltermasse er på min. 1.000 mm.  
 
Beholderen er sædvanligvis udført med 
dysebund, der sikrer korrekt vandfordeling og 
effektiv returskylning. (Se fig. 3. side 8)  
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4.1 Filter, fortsat 
 
I toppen er beholderen forsynet med et 
indløbssystem, som sikrer en jævn og rolig 
vandfordeling, så der ikke opstår uro og 
turbulens i filtermaterialet. Over filtermaterialet 
skal der være en frihøjde på ca. 300 mm op til 
indløbssystemets overkant. 
 
Beholderen er forsynet med dæksel for 
udskiftning af filtermasse, udluftningsrør,  bund-
tømningsrør og filterfront, der er udført helt i 
PVC med 4 betjeningsventiler (spjæld- eller 
kugleventiler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. 
 
Til kontrol med vandstrømmen både under drift 
og  returskylning er monteret en flowmåler af 
rotametertypen på tilgangsrøret til filteret. 
Flowmeteret har et måleområde, så det også 
kan vise flow  på ca. 2 x normal flow under drift, 
når der returskylles. 
 
 
 

 
Returskylningen kontrolleres i et skueglas 
monteret på skyllevandsrøret således, at 
vandstrømmen kommer nedefra. 
 
På til- og afgangsrøret for kulfilteret er  monteret 
prøvehaner for kontrol med filterets effektivitet. 
 
 
Fig. 3.  Komponentoversigt 
 

Pos Komponent Funktion 
27 Laboratoriehane Vandprøve 
88 Flowmeter Aktuel vandstrøm 
90 Udluftningsventil Filterudluftning 
91 Kuglehane Tilgang, filtertop 
92 Kuglehane Fremløb til anlæg 
93 Kuglehane Tilgang, filterbund 
94 Kuglehane Afgang, returskyl 
96 Manometer Tryk før filter 
97 Manometer Tryk efter filter 
98 Skueglas Returskyllekontrol 

 Mandedæksel Side og top 
 
 
4.2 Indbygning i cirkulationssystemet 
 
Kulfilteret indbygges i en delstrøm på 
vandbehandlingsanlæggets cirkulationssystem, 
som vist på fig. 4. 
 
For at undgå utilsigtet tilsmudsning/belastning 
af det aktive kul, er kulfilteret altid monteret, så 
det tilføres filtreret bassinvand.  
 
For at sikre en korrekt vandstrøm til kulfilteret 
også under returskylning, kan der være ind-
bygget en delstrømspumpe på tilgangsrøret før 
kulfilteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. 
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4.2 Indbygning, fortsat 
 
Delstrømspumpen kan med fordel vælges med 
en frekvensreguleret motor, så pumpen kan 
programmeres til at yde korrekt vandstrøm 
under både dag- og natdrift og under 
returskylning. 
 
Vandet fra kulfilteret føres altid tilbage til cir-
kulationssystemet før hovedfilteret (f.eks. til 
udligningsbeholderen)  for at sikre, at eventuelle 
rester af filtermateriale eller mikrobiologisk 
forurenet vand ikke tilføres direkte til bassinet.  
 
 
5.  Kulfilterdrift 
 
5.1 Flowhastigheder 
 
Lang levetid for kulfyldningen opnås ved: 
 
• Daglig regulering af flowet over kulfilteret, 

afhængig af de faktiske forhold. 
 
• Optimering af flowcyklus! 

Jo mindre bassinvand med frit klor, der 
tilføres kullet, jo længere holder det. Derfor 
skal flowet over kulfilteret sænkes ved lavt 
indhold af bundet klor, og hæves ved 
stigende indhold af bundet klor. 

 
Følgende parametre anvendes til styring og 
regulering af kulfiltre: 
 

① Aktuel badebelastning 
② Indhold af bundet klor i mg/I 
③ Tendens for badebelastning –og  

udvikling i bundet klor 
 
Når ovenstående parametre er vurderet 
indreguleres flowet over kulfilteret. 
 
Indreguleringsskema, Fig. 5. kan evt. anvendes 
som grundlag for indreguleringen. 
 
Der kan opereres med 3 forskellige flowtrin (V): 
Trin I, trin II & trin III, svarende til filterhastig- 
heder på henholdsvis 8 - 10 og 12 m3/h/m2. 
 
Jo mere kulfilteret kører på trin I, jo længere 
levetid vil der blive på kullet. Der er angivet 
flowmængder og kulvolumen for forskellige 
filterstørrelser (se Fig. 5.) 
 

 
Fig. 5. Indreguleringsskema 
 

 Badebelastning                 Flowtrin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filter- 
diameter

Kul- 
volumen
 

Trin I 
V = 8 

m3/time 

Trin II 
V = 10 
m3/time 

Trin III 
V = 12 
m3/time

Ø i mm Liter m3/time m3/time m3/time
400 150 1,0 1,2 1,5 
600 300 2,2 2,8 3,4 
800 500 4,0 5,0 6,0 
900 700 5,0 6,3 7,6 
1000 900 6,3 7,8 9,4 
1200 1200 9,0 11,3 13,6 
1400 1600 12,0 15,0 18,0 

 
 
5.2 Effektivitetsmåling 
 
Når det kloraminholdige bassinvand ledes 
igennem et kulfilter, ledes vandet ind i toppen af 
kulfilteret, hvorefter det passerer ned gennem 
kulfyldningen. 
 
 
Fig. 6. Diagram til vurdering af kulfilterets     

restlevetid 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 

                                                           10  %             
 

                                                           50  %                        
                                                         

                                                               Behandlet 
                                                            Vandmængde    
 
                                             

                                      Normal drift                                             
             
 A.  Udgangskoncentration i % af indgangs- 

  koncentration = (M2 / M1) x 100 
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5.2 Effektivitetsmåling, fortsat 
 
I toppen af kullaget forudsættes indgangs-
koncentrationen af kloraminer at være konstant 
(M1 Fig. 6. side 9.) 
 
Dernæst passerer vandet ned gennem kullaget 
og området, hvor adsorbtionsprocessen 
foregår, betegnes som MTZ (masse transport 
zone). 
 
Efterhånden, som kullet mættes, bevæges MTZ 
nedad i kullaget.  
 
Det punkt, hvor udgangskoncentrationen ved 
konstant indgangskoncentration og kontakttid 
stiger, betegnes som kullets gennemslag-
spunkt. 
 
• Når udgangskoncentrationen er 50% af 

indgangskoncentrationen. 
  

Dvs, når (M2 / M1) x 100 = 50%, har kullet 
brugt ca. 90% af sin totale adsorbtions-
kapacitet og en udskiftning af kullaget bør 
derfor foretages. 

 
For at følge kulfilterets effektivitet anbefales det 
på ugentlig basis at føre driftsjournal efter 
følgende model: 
 
 

Kulfilter for: Dato: 
Værdi Beregning Resultat Enhed Notat

M1 (måling) Bundet klor 
før filter mg/l  

M2 (måling) Bundet klor 
efter filter mg/l  

M3 M1 – M2 Reduction 
pr. liter mg/l  

Q (aflæsning) Flow over 
kulfilter liter/h  

M5 (M2/M1)x100 Adsorbtions- 
procent %  

R M3 x Q Reduction 
pr. time mg/h  

 
Filterhastighed 10 -11 m3/h/m2 ved kullaghøjde 
på 1,0 henholdsvis 1,1 meter 
 
 

Det skal bemærkes, at maksimering af R ikke 
medfører optimering af driftsøkonomien, idet for 
højt flow over kulfilteret slider unødigt på kullet 
(se afsnit 2.3, side 4.) 
 
 

 
Det er ikke muligt at sige noget præcist om 
kulfiltermassens levetid, idet denne vil afhænge 
af en lang række forhold som tidligere 
beskrevet. 
 
Normalt vil levetiden ligge mellem 1 og 3 år. 
 
I forbindelse med driftsovervågninger anbefales 
det at registrere en kulfiltermasses levetid og 
bruge dette som et erfaringsgrundlag for bl.a. 
budgettering af vedligeholdelsesudgifter og 
sammenligning mellem evt, forskellige kultyper. 
 
 
5.3 Returskylning 
 
Kulfilteret vil under drift udover adsorbtion af 
kloraminer også tilbageholde mekaniske uren-
heder, herunder kulstøv fra nedslidt filter-
materiale.  
 
Alle disse urenheder skal jævnligt fjernes ved 
en effektiv returskylning.  
 
Der skal returskylles med en vandhastighed, 
der ekspanderer kullaget 20-30%. Vandhastig-
heden varierer, afhængig af kultype,  partikel-
størrelse og vandtemperatur. Den nødvendige 
returskyllehastighed er typisk 20-25 m3/time/m2 
 
Den enkelte leverandør kan oplyse den aktuelle 
skyllehastighed er for den pågældende kultype. 
 
 

Returskylleprocedure, se også fig 3. side 8 
Ventil Nr. Aktion 
Afgang til kloak 94 åbnes 
Tilgang til bassin 92 lukkes 
Tilgang til filterbund 93 åbnes 
Tilgang til filtertop 91 lukkes 

 
98 

Skylning pågår indtil 
vand i skylleglas er 
helt rent! 

 Evt. reguleres  
delstrømspumpe til den 
korrekte skyllehastighed 

 

 Tilbagestil skyllepumpe 
Tilgang til filterbund 93 lukkes 
Tilgang til filtertop 91 åbnes 
Tilgang til bassin 92 åbnes 
Afgang til kloak 94 lukkes 
Udluftning 90 åbnes 

filter tømmes for luft 
Udluftning 90 lukkes 
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5.3 Returskylning, fortsat 
 
Løftes kullaget ikke tilstrækkeligt under 
returskylning, dannes der klumper i filter-
materialet, og kullets effektivitet og dermed 
levetid bliver kraftigt forringet.  
 

Der skal som hovedregel returskylles en 
gang  pr. uge. 
 
 

5.4 Undgå kimvækst 
 

I bunden af et kulfilter er der under normal drift 
ingen frit klor. For at undgå bakterievækst i 
kulfilteret med mulighed for gennemslag til 
bassinvandet, skal der altid returskylles med 
klorholdigt bassinvand. 
 
 

5.5 Undgå misfarvning af bassinvand 
 

Omfattende reaktion mellem kul og frit klor kan 
medføre “træthed” af kullet, hvorefter der 
udskilles farvestoffer, der består af grafitoxider 
med meget høj molekyle-vægt, -og vil typisk 
ses som en misfarvning af bassinvandet 
(grønligt skær). 
 

Farvestoffer kan dannes, når mere end 1 gram 
Cl2 pr. gram kul har reageret med kullet, dvs. 
farvestofferne kan dannes ved manglende 
udskiftning af mættet (brugt) kul eller ved chok-
kloring af bassinet uden afspærring af kulfilteret. 
 
 
6.   Bortskaffelse af brugt aktivt kul 
 

I henhold til bekendtgørelse om affald nr. 299 af 
30. april 1997, har den enkelte kommune en 
anvisningspligt, når der skal bortskaffes affald, 
der er optaget på affaldslisten. 
 

Hvor kullet har været anvendt til at fjerne 
kloraminer og frit klor, indeholder det brugte kul 
organiske klorforbindelser. Det, der afgør om 
affaldet er farligt affald eller ej, er udelukkende 
hvor stor procentdel klorforbindelserne udgør. 
 

Er indholdet af organisk bundet klor < 0,5% 
(vægtprocent) kan og bør kommunen vælge at 
klassificere affaldet som almindeligt for-
brændingsegnet affald.  
 

Overstiger indholdet af organisk bundet klor i 
det brugte kul 0,5%, bør kommunen klassificere 
det som farligt affald, som så  skal modtages af 
kommunekemi til afbrænding. 
 
 

 
Den nødvendige dokumentation (forbrændings-
tekniske analyse) til klassificeringen af det 
brugte aktive kul, skal den enkelte svømmehal 
selv levere. 
 

Derfor bør man ved køb af aktivt kul sikre sig, at 
den valgte leverandør er i stand til at levere en 
komplet miljøtekniske dokumentation for sit 
produkt, herunder også de forbrændings-
tekniske analyser, som danner beslutnings-
grundlag for, om det brugte kul kan bortskaffes 
på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig 
måde.   
 
 
7.   Udskiftning af aktivt kul 
 

Tømning af filtertank foretages bedst ved hjælp 
af en ”slamsugervogn” for at minimere snavs-
gener og lette videre transport og aflevering. 
 

Der skal i forbindelse med tømningen udvises 
forsigtighed, når der suges i bunden af filteret 
for at undgå, at dyser eller lateralrør be-
skadiges. 
 

Når det gamle filterkies i bunden af filtertanken 
suges op, skylles tanken samtidig indvendig 
med vand og suges helt ren således, at dyser 
eller lateralrør kan inspiceres. Nyt kul ilægges 
ved vacuumfyldning indtil ca. 30 cm under 
vandfordeleren så kullet kan løftes 30% under 
returskylning.  
 
Inden normal filterdrift skal luften i kullets 
porerum erstattes med luft på følgende måde 
(se fig. 3. side 8): 
 
1 Ventil A2 og 6 åbnes til ca. 1/10 af normal 

flow. 
 

2 Ventil A2 og 6 lukkes når filter er vandfyldt 
(strømmer ud af skueglas 7) 

 

3 Ventil A6 åbnes og kulmasse sættes under 
tryk i ca. 12 timer, hvorefter der returskylles 
forsigtigt af flere gange indtil vand i 
returskylleglas (9) fremstår helt klart. 

 

4 Filter sættes herefter til normal drift. 
 (Se fig. 3. side 8.) 
 
Bemærk, at pH-værdien på afgangsvand fra 
kulfilteret vil stige, indtil indhold af jordalkalier er 
skyllet ud af det nye kul. Derfor vil syreforbruget  
også stige i dagene efter, at nyt kul er taget i 
brug. 
 


