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Anotace 

V předložené práci se věnuji desalinačním procesům. Z tohoto tématu se zabývám 

oblastí iontové výměny a navrhuji zde sestavu aparatury pro její použití. První část práce 

je obecná, věnuje se teorii iontové výměny, konkrétně charakteristice iontoměničů, 

reakcím probíhajícím na iontoměničích, rovnicím těchto reakcí, dělení iontoměničů 

a jejich typům a vyskytujícím se formám. 

Druhá část bakalářské práce je experimentální. Zde se zabývám návrhem 

laboratorní aparatury pro iontovou výměnu, popisem jednotlivých komponentů laboratorní 

aparatury a jejím sestavením s přiloženými fotografiemi. Experimentální měření 

na sestavené aparatuře bylo testováno pomocí důlní vody, vybrané z úpravny důlních vod 

Československé armády Jan Šverma. Zmíněná důlní voda byla použita na základě složení, 

které bylo vhodné k testování aparatury vzhledem k použitým iontoměničům. Iontoměnič 

byl poté stručně charakterizován. Po odzkoušení laboratorní aparatury pomocí důlní vody 

a po následném stanovení látek pro určení míry zachycení těchto látek daným 

iontoměničem, zde uvádím postupy měření, které byly na iontoměničích provedeny, 

a to včetně dosažených výsledků.  

Klíčová slova: iontová výměna, iontoměnič, ionex, katex, anex, důlní voda, praní, 

kypření, regenerace. 
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Summary 

The presented work describes the analysis of the desalination processes. From this 

topic the paper treats mainly the ion exchange and there is also a set of apparatus designed 

for its use. The first part is general and deals with the theory of ion exchange, it analyzes 

specifically the characteristics of process substances - ion exchangers, the reactions of 

these ion exchangers, the equations of this reaction, differentiation of ion exchangers and 

their types and existing forms. 

The second part of this work is experimental. It is dealt here about the design of the 

laboratory apparatus for ion-exchange, description of the individual components of the 

laboratory apparatus and its assembly with the attached photographs. The experimental 

measurement on the assembled apparatus was tested using mine water, selected from mine 

water treatment plant Československé armády Jan Šverma. Referred mine water was used 

based on the composition, which was suitable for testing the apparatus considering to the 

used ion-exchangers. Ion exchanger was then briefly characterized. After testing the 

laboratory apparatus using mine water and subsequent determination of substances for 

determining the rate of capture of these substances by the given ion exchanger, here are 

presented the measurement procedures that were performed on ion exchangers, including 

the achieved results. 

Keywords: Ion exchange, ion exchanger, ionex, catex, anex, mine water, scouring, 

loosening, regeneration. 
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1. Úvod 

Přítomnost čisté vody na naší planetě považujeme za samozřejmou a často 

zapomínáme, jak velký význam voda ve skutečnosti má. Předpokladem pro udržitelný 

rozvoj jsou nekontaminované potoky, řeky, jezera a oceány. Existuje mnoho zdrojů 

znečištění, jedním takovým z nich je právě důlní průmysl a s tím spojené vypouštění důlní 

vody. Kyselé důlní vody jsou nevyhnutelným vedlejším produktem při těžbě uhlí. Tyto 

vody obsahují velké množství síranů a rozpuštěných kovů, a proto je zakázáno tyto vody 

vypouštět do přírody bez patřičné úpravy. 

Hlavním tématem této bakalářské práce je iontová výměna, která může být 

zjednodušeně definována, jako výměna iontů mezi roztokem a měničem iontů neboli tzv. 

ionexem. Iontová výměna se používá zejména pro čištění a úpravu kontaminovaných vod. 

Mezi základní užití ionexů ve vodním hospodářství patří změkčování vody, odstranění 

iontů, tzv. deionizace, a jiné.[1] 

Cílem mé bakalářské je sestavení a testování laboratorní aparatury pro iontovou 

výměnu při desalinaci vybrané důlní vody. Pro testování jsem si vybrala důlní vodu 

z úpravny důlních vod Československé armády Jan Šverma (dále v textu uváděno 

pod zkratkou ČSA-JŠ), která je umístěna v areálu Litvínovské uhelné, a.s. na katastrálním 

území Třebušice. Funkce a účel úpravny důlních vod ČSA-JŠ je čištění důlních vod z lomu 

Jan Šverma (lokalita Hrabák) a lomu ČSA (lokalita ČSA). 

Laboratorní sestava pro iontovou výměnu byla realizována dle vlastního návrhu. 

Tato byla dále testována a získané výsledky byly vyhodnoceny. 
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2. Iontová výměna 

2.1. Charakteristika iontoměničů 

Měniče iontů (ionexy) slouží k zachycování rozpuštěných látek v ionizovaném 

stavu, nesoucích kladný nebo záporný náboj. V podstatě se jedná o vysokomolekulární 

látky s prostorově uspořádaným skeletem, na které jsou navázány funkční skupiny schopné 

disociace. Ty při ní uvolňují jednoduché ionty (tzv. protiionty) a samy tak získávají opačný 

náboj. Protiionty jsou k funkčním skupinám vázány poměrně slabými vazbami 

a za vhodných podmínek mohou být vyměněny za jiné ionty z roztoku, mající stejný 

náboj. [3]   

Iontoměniče se dají také popsat charakteristikou, kterou uvádí Jelínek[4]: 

Ionexy jsou látky schopné vyměňovat ionty mezi iontovou fází a roztoky 

elektrolytů. Schopnost vyměňovat ionty má celá řada látek a to jak organického, 

tak anorganického charakteru. Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny, jejichž základ 

tvoří trojrozměrný skelet, na kterém jsou pevně zabudovány funkční skupiny, 

které disociací poskytují fixované ionty.  

Reakce iontové výměny: 

                      [3] 1 

M … fixované ionty funkčních skupin s nosným skeletem 

A … původní protiionty 

B … protiionty z roztoku 

2.1.1. Dělení iontoměničů 

Funkční skupiny (fixované ionty) mohou nést záporný nebo kladný náboj. Podle 

náboje, který funkční skupiny nesou, můžeme rozdělit iontoměniče na[4]: 

 Katexy – mají záporně nabité funkční skupiny, vyměňují kationty 

 Anexy – mají kladně nabité funkční skupiny, vyměňují anionty 
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Iontoměniče můžeme rozdělit také podle struktury, která je uvedená 

na obrázku č. 1: 

 

Obrázek 1, dělení iontoměničů [11] 

2.1.2. Typy iontoměničů 

Iontoměniče lze také rozdělit podle schopnosti disociace v závislosti na hodnotě 

pH. 

 Silné katexy (silně kyselé)  

Disociace není ovlivňována hodnotou pH, lze je použít v kyselém 

i v alkalickém prostředí. Silné katexy tedy pracují v H
+
 nebo Na

+
 cyklu, jsou účinné 

bez omezení.[1] 

 Silné anexy (silně bazické) 

Disociace není ovlivňována hodnotou pH, lze je použít v kyselém 

i v alkalickém prostředí. Silné anexy jsou dvojího typu a pracují v OH
-
 nebo Cl

-
 

cyklu, jsou účinné bez omezení. [1] 

 Slabé katexy (slabě kyselé)  

Disociace probíhá pouze v neutrální a alkalické oblasti pH, v kyselém 

prostředí je disociace těchto funkčních skupin potlačena. Funkční skupinou 

je – COOH a pracují v H
+
 cyklu. [1] 

 Slabé anexy (slabě bazické)  

Disociace se zde uskutečňuje opačně, než u slabých katexů a probíhá 

v neutrální a kyselé oblasti pH. Pracují v OH
-
 cyklu. [1]  
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V tabulce č. 1 je uvedeno rozdělení iontoměničů podle jejich nosičů funkční 

skupiny. 

Ionex Funkční skupina 

Silně kyselý katex -SO
3-

 

Středně kyselý katex -PO(OH)2 

Slabě kyselý katex -COO
-
 

Slabě bazický anex I. typu  -N
+
(CH3)3 

Slabě bazický anex II. typu -N
+
(CH3)2CH2CH2OH 

Slabě bazický anex -N(CH3)2 

Chelatační ionexy -N(CH2COOH)2, -(NCH2CH2N)nH a další 
Tabulka 1, rozdělení ionexů[4] 

2.1.3. Formy iontoměničů 

Ionexy se vyrábějí ve formě perliček neboli iontových zrn o průměru 0,3 – 1,2 mm. 

V současnosti se upřednostňuje používání tzv. monodisperzních (monomerických) ionexů, 

jejichž velikost zrn se pohybuje v úzkém rozmezí 0,55 – 0,65 mm. Tyto typy ionexů 

se prodávají pod různými obchodními názvy např. Amberjet®, Monoplus®. 

Ionexy se dodávají taktéž ve formě vláken, jejichž výhoda je v rychlejším přístupu 

odstraňovaného iontu k funkční skupině, na rozdíl od standardních perličkových ionexů[4]. 

Rozdělení struktury ionexů je znázorněno na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2, struktura iontoměniče [13] 

  



Daniela Ryšková: Sestavení a testování laboratorní aparatury pro iontovou výměnu 

2012/2013  5 

 

2.1.4. Botnání ionexů 

Botnání ionexu je schopnost látky přijímat vodu za zvětšení svého objemu. Botnání 

ionexu je pak jedním ze základních předpokladů pro jejich funkčnost, jelikož iontově 

výměnné reakce probíhají ve vnitřním roztoku ionexu. Tento proces je velmi složitý 

a závisí na mnoha parametrech: 

 vlastnosti skeletu ionexu, 

 stupeň zesítění, 

 vlastnosti funkčních skupin, 

 kapacita ionexu, 

 makrostruktura ionexu, 

 vlastnosti protiiontů,  

 asociace funkčních skupin a protiiontů, 

 složení vnějšího roztoku. 

Iontová perlička přijímá vodu, která je vázána na polární funkční skupiny. Zrno 

ionexu je složeno z buněk, které přijmutím vody mění svůj objem, ale nikoli tvar. 

Na obrázku č. 3 je znázorněna změna, která na iontoměniči probíhá během jeho botnání.  

 

Obrázek 3, botnání ionexové perličky [4] 

U botnání můžeme určit tři hlavní hnací síly, těmi jsou [4]: 

a) Osmóza – vysoká koncentrace funkčních skupin v iontové fázi v porovnání 

s koncentrací solí v roztoku za příslušného rozdílu osmotických tlaků na povrchu 

iontové perličky má za následek transport vody do iontové fáze. 
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b) Elektrostatická repulze – dochází k odpuzování ionizovaných funkčních skupin 

na polymerních řetězcích. Jelikož struktura polymeru nedovoluje umístění protiiontů 

z roztoku mezi funkční skupiny, nedochází ke kompenzaci těchto sil. Rozpínáním 

struktury dochází k dalšímu vázání vody. 

c) Solvatace – většinou hydratace – disociované funkční skupiny a protiionty ve struktuře 

ionexu mají tendenci vytvářet svůj hydratační obal. 

Při botnání dochází ke snižování rozdílů osmotických tlaků mezi vnitřním 

a vnějším roztokem, elektrostatické odpuzování klesá se vzrůstající vzdáleností shodně 

nabitých skupin a postupně se zaplňují hydratační obaly iontů. Ke změnám objemu ionexu 

dochází také během regenerace, při styku ionexu s koncentrovaným regeneračním 

činidlem.[4] 

2.1.5. Životnost ionexů 

Iontoměniče se používají zejména pro možnost jejich regenerace a opětovného 

použití náplně iontové kolony. Životnost ionexů může být ovlivněna mechanickým, 

chemickým a tepelným namáháním. Stabilita ionexů se většinou testuje. Kupříkladu  

mechanická stabilita se dá zjistit pomocí tzv. Chatillon testu, cyklování ionexu simuluje 

osmotické zatížení během jeho regenerace apod. Nejdůležitějším vlivem však zůstává 

tepelné namáhání ionexu. Ve většině případů udává výrobce maximální provozní teplotu 

pro daný ionex. U tepelného namáhání a oxidační stability platí, že katexy jsou odolnější 

než anexy. 

Určit přesnou dobu použitelnosti ionexu je nemožné. Ve velké míře, kromě jeho 

daných vlastností, je doba použitelnosti ovlivňována jeho manipulací. Katexy se mohou 

při dobrém zacházení bez problému aplikovat po dobu 5 – 10 let, anexy po dobu 4 – 6 let.  

Záleží na způsobu skladování a četnosti regenerací. [4] 
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2.2. Popis procesu iontové výměny 

Iontová výměna se považuje za proces diskontinuální, protože každý ionex 

obsahuje omezený počet funkčních skupin, proto může vyměnit jen určité množství iontů, 

po využití těchto iontů je nutné ionex regenerovat. Říká se, že ionex pracuje v cyklu, 

který se skládá ze čtyř fází [3]: 

1. výměna iontů, 

2. praní a kypření, 

3. regenerace, 

4. vymytí regeneračního roztoku. 

2.2.1. Výměna iontů  

Pokud je ionex zregenerován příslušnou dávkou regeneračního činidla při daném 

specifickém zatížení a následně vymyt demineralizovanou vodou, je možno začít 

s pracovním obdobím, tzn. výměnou iontů.[4]  

Před úpravou požadované vody je nutno si nejprve provést vstupní rozbory, 

aby bylo možno určit parametry pro její úpravu. 

Při této fázi dochází k vlastnímu zachycení iontů, které chceme odstranit. Z kolony 

vytéká voda (eluát) s koncentrací vyměňovaného iontu sníženou a naopak se zvýšenou 

koncentrací původního protiiontu ionexu. Míra zadržení není pro všechny ionty stejná, 

protože jsou ionexy selektivní. Afinita iontů k měniči iontů závisí na řadě faktorů, 

nejdůležitější jsou velikost náboje iontu (afinita vzrůstá s rostoucím nábojovým číslem 

iontu) a velikost iontu (při stejném náboji afinita roste se zmenšujícím se poloměrem iontu 

v hydratovaném stavu).[3] Díky těmto faktorům může být pro každý ionex sestavena 

tzv. afinitní řada.  

Afinitní řada pro silný katex: 

H
+
<Li

+
<Na

+
<NH4

+
<K

+
<Ag

+
<Mg

2+
<Zn

2+
<Cu

2+
<Cd

2+
<Ni

2+
<Ca

2+
<Fe

2+
<Al

3+
<Fe

3+
  

Afinitní řada pro silný anex: 

OH
-
<HCO3

-
<F

-
<Cl

-
<Br

-
<I

-
<NO3

-
<SO4

2-
 

Výměna iontů končí v okamžiku, kdy je vyčerpána výměnná kapacita ionexu. 

Výměnná kapacita se dá vyjádřit počtem molů iontů děleným jejich nábojovým číslem, 
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zachycenou jednotkou objemu nebo hmotností ionexu. Tuto kapacitu můžeme rozdělit 

na celkovou a užitečnou. Celková Chm udává počet iontů zachytitelných do naprostého 

vyčerpání ionexu, tzn., že všechny funkční skupiny budou obsazeny [3]. Častěji 

se v praktickém provádění využívá užitečná kapacita Cu, která na rozdíl od celkové 

kapacity není konstantou daného měniče. Je to proměnná, závislá na řadě faktorů 

uplatňujících se v různé míře u různých iontoměničů [5]. Užitečná kapacita je vyjadřována 

jako množství iontů zachytitelných do okamžiku překročení přípustné koncentrace 

ve vyčištěné vodě. Užitečná kapacita má vždy menší hodnotu než kapacita celková, 

protože část funkčních skupin zůstává nevyužita [3]. 

2.2.2. Praní a kypření 

Během průtoku vody vrstvou iontoměniče dochází k jeho poklesu a zanášení 

rozpuštěnými látkami.[3] Po ukončení iontové výměny se v iontoměniči zachytávají 

zbytky surové odpadní vody, které se odstraňují praním určitou částí již vyčištěné vody 

nebo také směsí vody a vzduchu. 

K praní dochází uvedením iontového lože do vznosu zvýšením průtoku prací vody 

a provzdušněním. Praní iontového filtru probíhá v opačném směru, než pracovní období, 

tedy zespodu nahoru. Praním se odstraňují nerozpuštěné a usazené částice spolu 

s bublinkami plynu, které se do filtru mohou dostat nedokonalou úpravou. Při praní také 

dochází k odstranění kanálků, které vznikly při pracím období, aby byl zajištěn 

rovnoměrný průtok regeneračního roztoku kolonou. Během praní se taktéž nakypří ionex, 

neboť během pracovního období dochází v důsledku zanášení vrchních vrstev filtru 

ke vzrůstu tlakových ztrát, což vede ke stlačování ionexu.[4] 

Četnost praní závisí na použité regeneraci, která po něm následuje. Jestliže se jedná 

o souproudou regeneraci, je nutné provádět praní po skončení každého pracovního 

období.[4] 

Pokud je systém provozován s protiproudou regenerací, tak se praní provádí zhruba 

jednou za měsíc nebo po 20 – 40 pracovních cyklech. Během praní se ruší 

chromatografické pásy a ty snižují účinnost desorpce. Jelikož se praní provádí v dlouhých 

intervalech, je nutno zvýšit nároky na předúpravu vody, např. čiřením, filtrací, 

aby nedocházelo k zanášení iontového lože suspendovanými látkami.[4] 
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Při návrhu vlastního praní iontoměniče jsem procházela mnoho  článků, v publikaci 

[2] jsem nalezla řešení, které by mohlo být provedeno také v našich laboratorních 

podmínkách. Praní je zde prováděno ze spodního tanku naplněného vodou. Voda 

je ze spodní části čerpána do kolony, kde je zadržena po dobu 10 minut a poté odváděna 

vrchní částí kolony. Z tohoto způsobu praní jsem si převzala způsob odvedení prací vody 

a dobu zadržení prací vody. 

Návrh praní při způsobu prováděném v laboratorních podmínkách u vlastního 

návrhu byl řešen dvěma způsoby: 

Prvním způsobem bylo praní řešeno odstavením kolony, která byla zakryta 

mikrofilmem velikosti M, naplněna po okraj destilovanou vodou a při uzavřeném kohoutu 

ručně protřepávána. Po důkladném promísení byla kolona ustavena zpět do držáku. Nyní 

může být kolona vypuštěna dvěma způsoby, buď se kohout otevře a voda se vypustí, 

nebo podle článku [2] může být použito čerpadlo, u kterého se otočí jeho chod a voda 

je vrchní částí odváděna pryč. 

Druhým způsobem řešení pracího cyklu bylo vyprázdnění kolony do síta, ve kterém 

bylo umístěno plátno. Iontoměnič se v plátnu propláchl destilovanou vodou a po odkapání 

byl převeden zpět do kolony. 

2.2.3. Regenerace 

Regenerace iontoměniče se provádí v okamžiku, kdy zachycování požadovaných 

iontů již nesplňuje požadavky, které jsou uvedeny v normách o kvalitě vody. Iontoměnič 

tedy ztrácí na účinnosti a musíme jej regenerovat.   

Regenerací dochází k vytěsňování zachycených protiiontů a k převedení ionexu 

do pracovní formy za pomoci regeneračního činidla. Doba regenerace by měla být 

minimálně 30 minut, v publikacích je doporučována doba regenerace 45 až 60 minut. 

Při regeneraci by se mělo dbát na to, aby objem regeneračního činidla odpovídal nejméně 

1,1 násobku objemu ionexu ve filtru.[4] 

Při regeneraci tedy probíhá proces opačný než při iontové výměně. Aby došlo 

k posunutí reakce doleva, je třeba promývat ionex regeneračním roztokem s vysokou 

koncentrací původních protiiontů.[3] 
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Volba koncentrace regenerátu podle Jelínka[4]: 

 pro silně kyselé katexy – 5 - 10% roztok NaCl a HCl, 

 pro slabě kyselé katexy 1 - 2% roztok HCl, 

 pro slabě a silně bazické anexy 2 - 4% roztok NaOH a NaCl. 

Regenerace by měla být prováděna přesným postupem, který předepisuje výrobce 

zařízení, event. výrobce ionexu, ten stanovuje taktéž i regenerační dávku, koncentraci 

a dobu průtoku regenerantu. Při nedodržení postupu může docházet ke snížení užitkové 

kapacity ionexu, případně ke zhoršení kvality upravené vody. [4] 

Pro standardní ionexy se nedoporučuje používat koncentrací HCl, H2SO4 a NaOH 

vyšších než 10%. V koncentrovaných roztocích regeneračního činidla totiž dochází 

k silným botnacím změnám a životnost ionexů se snižuje. [4] 

Volba dávky regeneračního roztoku a množství regeneračního činidla 

se v technické praxi jak z ekonomických, tak z ekologických důvodů nevolí tak, aby došlo 

ke kvantitativnímu převedení ionexu do požadované formy, ale používá se pouze 

technologická dávka regeneračního činidla, která zajistí jednak potřebnou kvalitu upravené 

vody a též přijatelnou výši užitkové kapacity. 

Množství regeneračního činidla se nejčastěji vyjadřuje jako % stechiometrické 

spotřeby ve vztahu k celkové kapacitě. Jak ukazuje rovnice (2), dávka regeneračního 

činidla musí být přepočítána na mol.l
-1

, stejně jako celková kapacita. V technologických 

aplikacích se někdy dávka regeneračního činidla vztahuje k užitkové kapacitě. Označení 

stechiometrická dávka je v tomto případě zavádějící, neboť užitková kapacita je ovlivněna 

mnoha parametry.[4] 

stechiometrická dávka reg.činidla  %
_

_.

kapacitacelková

činidladávkaregen
   2 
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Regeneraci můžeme provádět v souproudém nebo protiproudém uspořádání.  

a. Souproudá regenerace 

U souproudé regenerace protéká regenerační roztok kolonou ve stejném směru jako 

upravovaná voda při pracovním období. Kvůli jednodušší konstrukci, se při souproudé 

regeneraci používá uspořádání průtoku shora dolů. Nejlépe dochází k regeneraci vrstvy 

ionexu na vstupu surové vody do iontové kolony. Avšak kvalita upravené vody závisí 

na míře zregenerování vrstev ionexu, se kterými přichází voda do kontaktu naposledy, 

tj. při výstupu z iontové kolony. Právě tyto vrstvy se při souproudé regeneraci 

zregenerovávají nejhůře, to je důvodem, proč při souproudé regeneraci je nutné používat 

dosti vysoké dávky regeneračního činidla.[4] 

 

Obrázek 4, souproudá regenerace [4] 
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b. Protiproudá regenerace 

U protiproudé regenerace se používá opačný směr regenerace, než je použitý směr 

u sorpce. Jako první se regenerují spodní vrstvy kolony naplněné ionexem. Díky tomu 

dochází k dokonalé regeneraci podílu ionexu, kde upravovaná voda opouští kolonu 

při sorpci. Proto je možno snižovat dávku regeneračního činidla při zachování vysoké 

kvality produkované vody. Tato voda je lepší, než při souproudém způsobu.[4] 

 

Obrázek 5, protiproudá regenerace [4] 

 

2.2.4. Vymytí regeneračního roztoku 

Vymývání je proces, který se používá po regeneraci, jeho účelem je odstranění 

regeneračního roztoku z ionexu, regenerací vytěsněné ionty a docílení kvality upravené 

vody přípustné pro daný provoz. 

Vymývání probíhá ve dvou fázích. V první fázi (pomalé vymývání nebo 

vytěsňování) se vymývací voda vede přes iontový filtr se stejným specifickým zatížením 

jako při regeneraci. Pomalé vymývání se provádí stejným objemem vymývací vody, 

jako je objem iontové náplně ve filtru. Účelem pomalého vymývání je snaha o prodloužení 

působení regeneračního činidla, které po skončení regenerace ještě zůstane v ionexovém 

filtru. 
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Ve druhé fázi dochází k rychlému vymývání pomocí neionizované 

nebo demineralizované vody, a to při stejném specifickém zatížení jaké je během 

pracovního období. Fáze vymývání končí v okamžiku, kdy kvalita upravené vody 

je vyhovující pro daný provoz.[4]  

V dnešní době se mnoho odborníků snaží přijít na nové způsoby regenerace, 

které by byly ekonomicky méně náročné a likvidace odpadů by byla snadnější 

a ekologičtější. Např. asociace v Zambii [10] se zabývala regenerací novým způsobem 

pomocí vápna a kyseliny sírové, kde se sádra sráží až v procesu regenerace a zůstává jen 

odpad z procesu. Tento proces nazvali Gyp-CIX a je zajímavý tím, že v minulosti bylo 

použití těchto chemikálií vyloučeno, jelikož potenciál na zachycení ionexu s CaSO4 

nakonec zničil ionex a tím snížil životnost do té míry, že iontová výměna  se stala příliš 

drahou. Po mnoha pokusech dosáhli průlomu, pomocí vápna dosáhli prevence znečištění 

ionexu. Tento postup je intenzivně testován a prokazuje, že znečištění se neobjevuje. Nyní 

je tento proces předmětem patentovaného postupu.   

 

2.3. Možnosti použití iontoměničů při čištění a úpravě vod 

2.3.1. Změkčování vody 

Tvrdost vody způsobovaná přítomností solí vápníku a hořčíku, je příčinou potíží 

v četných oborech, které vody využívají. Kvůli tomu je odstraňování těchto solí z vody, 

které nazýváme změkčování, velmi významné. [7] 

Změkčování vody pomocí iontové výměny dokáže odstranit téměř všechen vápník 

a hořčík z upravované vody. Také dokáže odebrat více než 5 – 10 ppm železa 

a manganu.[6] 

Při změkčování vody se odstraňují ionty Ca
2+ 

a Mg
2+ 

za použití silně kyselého 

katexu v Na
+
 - cyklu.[1] 
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Vyčerpaný iontoměnič (I
-
) se regeneruje roztokem chloridu sodného.[7] Z rovnice 

je patrné, že ionty vápníku a hořčíku jsou při této výměně nahrazovány sodnými ionty. 

Rovnice výměny iontů: 

    NaCaICaNaI 222 22  3 

Podobně jako Ca
2+

 reaguje také Mg
2+

.  

Na obrázku č. 6 je graficky znázorněno, jakým způsobem může probíhat reakce 

výměny iontů. Ve vrchní části (a) můžeme vidět, jak jednomocný draselný kationt 

vytěsňuje sodný kationt se stejnou mocností. Kdežto část (b) nám ukazuje, že lze i jeden 

dvoumocný kationt, v našem případě vápenatý, nahradit dvěma jednomocnými sodnými 

kationty. Následně v části (c) je ukázána možnost regenerace, tedy vratná reakce. 

Obrázek 6, grafické znázornění rovnice [9] 

Iontová výměna je ekvivalentní výměna iontů mezi dvěma nebo více ionizovanými 

druhy, které se nachází v různých fázích a alespoň jedna z nich je rozpustná. Tento proces 

probíhá bez vzniku chemické vazby.[9] 
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Na obrázku č. 7 je zobrazen proces změkčování a následná regenerace v koloně. 

 

Obrázek 7, proces změkčování a regenerace [6] 

2.3.2. Dekarbonizace  

Uhličitany se vyskytují téměř ve všech přirozených vodách. Některé průmyslové 

vody mají za požadavek nízký obsah uhličitanů, a proto byly vypracovány metody, 

které směřují k jejich odstranění. Vody s tímto požadavkem jsou zejména vody určené 

pro parní kotle, ale také vody určené k potravinářským účelům. 

Kdysi byly používány pouze srážecí reakce pro odstraňování uhličitanů z vod. Nyní 

se provádí stále častěji dekarbonizace pomocí vodíkového katexu. Při tomto použití 

se odstraněním uhličitanů zároveň voda změkčuje. Při této reakci se uvolňuje oxid uhličitý, 

který se odstraňuje odplyněním nebo větráním vody. Volné minerální kyseliny, 

které vznikají při tomto procesu, se musí neutralizovat hydroxidem sodným 

po odplynění.[7] 
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2.3.3. Deionizace 

Deionizace je odstranění téměř všech iontů obsažených ve vodě. Kombinací 

vodíkového katexu a anexu lze odstranit téměř veškeré ionty ve vodě obsažené. Deionizace 

vody se provádí ve dvou etapách. 

V první etapě se používá slabě kyselý katex v H-cyklu, který vymění za vodík 

všechny kationty. Vznikají minerální kyseliny, které se odstraní v druhém stupni slabě 

bazickým anexem v OH cyklu, který vymění většinu aniontů. Kyselina uhličitá 

se jako velmi slabá kyselina slabě bazickým anexem nevylučuje a odstraní se odplyněním. 

Rovněž kyselina křemičitá se neodstraní. 

Regenerace katexu se provádí kyselinou sírovou nebo solnou, anex se regeneruje 

pomocí uhličitanu sodného, hydroxidu sodného nebo amoniakem. 

Obecné schéma deionizace je možné vidět na obrázku č. 8. 

 

 

Obrázek 8, schéma deionizace [7] 

Během deionizace je isoelektrický bod překročen dvakrát tzn., že se začínají 

vylučovat organické látky a ostatní koloidy. Proto se musí z vody před deionizací pečlivě 

odstranit organické látky některou z obvyklých metod.[7] 

H2SO4 (HCl) 
NaOH (Na2SO3) 

Surová voda 

odplyňovač 
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Deionizovaná voda je svým nízkým obsahem elektrolytů podobná vodě 

destilované. Při zpracování některých vod není možné dosáhnout přibližně stejné jakosti 

neionizované vody během celého období. V některých případech se proto volí zvláštní 

postupy, z nichž se nejčastěji používá zařazení slabě kyselého katexu za anex, recyklování 

části neionizované vody do surové vody před katex nebo opakovaná deionizace.   

 

 

Obrázek 9, zařazení pufračního katexu po deionizaci [7] 

2.3.4. Odstranění železa a manganu 

Železo a mangan se musí odstraňovat z vod k pitným, užitkovým 

nebo průmyslovým účelům buď zcela, nebo na povolenou mez. Tato výměna iontů 

je řešena pomocí katexů. Např. pro pitnou vodu jsou hodnoty pro železo 0,1 mg.l
-1

 

a mangan 0,05 mg.l
-1

. Vody určené pro průmyslové účely mají požadavky určeny podle 

specifikace výroby. 

  

Surová voda 

Demineralisovaná voda 
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Železo a mangan se odstraňují katexy při procesu změkčování vody podle 

této rovnice: 

Fe
2+

 + 2 M-Na → M2Fe + 2Na
+
 4 

Mn
2+

 + 2 M-Na → M2Mn + 2Na
+
 5 

Regenerace probíhá za pomocí roztoku chloridu sodného po pečlivém vyprání 

katexové vrstvy. Železo a mangan se odstraní z katexu společně s vápníkem a hořčíkem 

jako dobře rozpustné chloridy. Začátek a konec pracovního období se určuje podobně 

jako při změkčování s přihlédnutím k obsahu železa a manganu. Jestliže voda obsahuje 

hydroxid železitý je nutné před reakcí vodu zfiltrovat, aby nedošlo k rychlému ucpání 

katexové vrstvy. Katexem lze odstranit Fe i Mn na zbytek do 0,1 mg.l
-1

. Nepožaduje-li 

se voda dokonale změkčená, připouští se do upravené vody část vody surové v takovém 

poměru, aby obsah železa a manganu byl v povolených mezích. [7] 

2.3.5. Odstraňování fluoru 

V některých přirozených vodách, které prostupují půdními vrstvami 

se sloučeninami fluoru, je přítomen fluor. Pokud se vyskytuje ve vodě ve větším množství 

než je 1 mg.l
-1

, působí nepříznivě na zubní sklovinu, může způsobovat její nepříznivé 

zabarvení, rozrušovat ji a způsobovat onemocnění zvané fluorosis. Proto se musí snižovat 

obsah fluoridů úpravou. Řešením je úprava této vody deionizací, která se dá provést právě 

pomocí iontové výměny iontoměniči. 

Fluoridy se odstraní výměnou iontů uměle připraveným hydratovaným apatitem 

[Ca3 (PO4)2]3. Ca (OH)2 . Výměna iontů probíhá podle reakce: 

[Ca3 (PO4)2]3. Ca OH)2 + 2F
+
 → [Ca3(PO4)2]3.CaF2 + 2OH

-
 6 

Apatit se regeneruje zředěným roztokem hydroxidu sodného a poté se promývá 

velmi zředěnou kyselinou solnou, aby byly odstraněny přebytky alkálií. 

2.3.6. Odstraňování amoniaku  

Amoniak obsažený v přirozených vodách ve formě svých solí jako produkt redukce 

kyslíkatých sloučenin dusíku nebo redukčních hnilobných pochodů organických látek 

působí při použití vody v technické praxi potíže. 
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Vodíkovým katexem lze odstranit amoniak dle rovnice: 

NH4
+
 + MH ↔ MNH4 + H

+
 7 

Přitom se vyměňují i ostatní kovové kationty, zejména vápník, hořčík a sodík. 

Ve vrstvě katexu se postupně vytěsňuje vodík sodíkem, sodík amoniem a amonium 

vápníkem, takže katex pracuje postupně ve vodíkovém, sodíkovém a amoniakovém cyklu. 

Průběh těchto cyklů je možné pozorovat v grafickém znázornění, které je na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10, odstranění amoniaku [7] 

Jednotlivé fáze však nejsou ohraničeny a vzájemně se prolínají. Obsah amoniaku 

ve filtrátu je na konci období značně vyšší než v surové vodě, a proto je třeba zastavit 

cyklus včas, zpravidla dříve, než skončí změkčovací období. Indikátorem konce 

pracovního cyklu je stanovení amoniaku.[7] 
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3. Experimentální část - sestavení laboratorní 

aparatury pro iontovou výměnu 

Při návrhu aparatury byly použity přístroje a laboratorní vybavení, které byly 

k dispozici v laboratořích oboru Technologie a hospodaření s vodou. Tato aparatura bude 

sloužit pro výuku a práci studentů. 

3.1. Popis laboratorní aparatury pro iontovou výměnu 

 

Obrázek 11, schéma laboratorní aparatury 

1,5,9 – kádinka 1000 ml 

2,6 – peristaltické čerpadlo s hadičkami PCD 82 

3,7 – stojan 

4 – byreta se zapečenou fritou s kohoutem naplněná silně kyselým katexem 

Amberlite™ IR 120 H 

8 – byreta se zapečenou fritou s kohoutem naplněná slabě bazickým anexem A-100 

Purolite™ 

 

Na obrázku 11 je znázorněn ideový návrh laboratorní aparatury, který byl následně 

sestrojen a vyzkoušen.  

Sestavená aparatura pracuje tak, že kádinka (1) se naplní testovanou kapalinou, 

v našem případě důlní vodou, která je čerpána přes čerpadlo (2) do byrety (4), kde by mělo 

docházet k zachytávání Ca
2+

 a Mg
2+

. Takto upravená voda pokračuje dále do kádinky (5), 

odkud je čerpána čerpadlem (6) do byrety (8), kde by mělo docházet k zachytávání síranů. 

Odtud voda stéká do kádinky (9) a tím je proces ukončen. 
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Při sestrojování aparatury byly použity následující iontoměniče. 

 Silně kyselý katex Amberlite™ IR 120 H 

Amberlite™ IR120 H, který je zobrazen na obrázku 12, je vynikající gelový 

iontoměnič vhodný pro demineralizaci vody v H
+
 cyklu. Je vhodný pro průmyslové použití 

a také je vhodný pro jiné specifické aplikace, jako je farmaceutický, potravinářský průmysl 

nebo úprava pitné vody. [14] 

 

Obrázek 12, iontoměnič Amberlite™ IR 120 H [16] 

 Slabě bazický anex A-100 Purolite™ 

Na obrázku č. 13 je fotografie iontoměniče Purolite™ A-100, který se řadí 

mezi makroporézní iontoměniče. Byl navržen tak, aby vykazoval vysoké provozní 

kapacity. Vzhledem ke své zvláštní charakteristice pórovitosti Purolite™ A-

100, vykazuje vynikající vlastnosti pro odstranění přirozeně vyskytujících se 

organických druhů z vod. [15] 

 

Obrázek 13, iontoměnič Purolite™ A – 100 [17] 
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Na obrázku č. 14 je znázorněna reálná aparatura. Fotografie sestavy byla provedena 

během kontinuálního provozu, můžeme zde vidět, jak vypadá iontová výměna v praxi.  

 

 

Obrázek 14, fotografie sestavy 

Nejprve, než bylo provedeno sestavení aparatury, bylo nutné si zaktivovat 

iontoměniče. Katex o objemu 200 ml byl promyt 10% roztokem HCl a po dobu 30 minut 

byl ponechán na klidném místě, kde mohl botnat. Po 30 minutách byl katex promyt 

destilovanou vodou a následně převeden do byrety se zatavenou fritou. Anex o objemu 

200 ml byl promyt destilovanou vodou a byl opět nechán na klidném místě, kde botnal 

také po dobu 30 minut. Po nabotnání byl převeden do byrety.  

Při sestavování aparatury bylo v první řadě žádoucí, aby mohl proces iontové 

výměny v laboratorních podmínkách probíhat kontinuálně. Pro zajištění kontinuálního 

provozu byly použity dvě peristaltické čerpadla s hadičkami o ID 6 mm a tloušťkou stěny 

1,6 mm. První zapojené čerpadlo (výrobní číslo: 1303/12) bylo po pokusech s destilovanou 

vodou nastaveno na optimální počet otáček 190‰, což odpovídalo 95 ml.min
-1

. Druhé 

čerpadlo (výrobní číslo: 1313/12) bylo nastaveno na otáčky 130‰, které odpovídaly 

65 ml.min
-1

. Při takto nastavených čerpadlech byla změřena doba zdržení vody v byretách. 
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Doba zdržení u katexu byla při objemu 500 ml 07:45s a u anexu 06:30s. Po 

nastavení optimálních hodnot na čerpadle začalo probíhat samotné měření. 

3.2. Testování laboratorní aparatury 

Pro otestování aparatury byla použita důlní voda z úpravny důlních vod  ČSA-JŠ. 

Nejprve, než se voda začala upravovat, bylo nutné udělat fyzikálně chemický rozbor, 

aby byl správně zvolen iontoměnič. Pro měření bylo důležité stanovení hodnot, 

které jsou uvedeny v tabulce pod tímto textem. Hodnoty uvedené v tabulce jsou vyjmuty 

z rozboru vody, který byl proveden ve firmě Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. 

se sídlem firmy v Mariánských Hory, v přílohách jsou vloženy konkrétní výsledky. 

Základní Barva 4,2 mgPt.l
-1 

Zákal 1,4 ZF 

Vodivost 282 mS.m
-1 

pH 7,07 - 

Absorbance  0,034 - 

Tvrdost  7,22 mmol.l
-1 

Vápník 152,30 mg.l
-1 

Hořčík 83,13 mg.l
-1

 

Sírany 1104,8 mg.l
-1

 

NL  3 mg.l
-1

 
Tabulka 2, vstupní hodnoty vody 

Nejprve bylo nutné provést filtraci vody, aby byla odstraněna většina 

nerozpuštěných látek, které byly přítomny ve vodě. Po filtraci vody byla hodnota zákalu 

snížena téměř na polovinu původní hodnoty, a to na 0,72 FNU. Koncentrace 

nerozpuštěných látek byla snížena na 0,1 mg.l
-1

. 

Přefiltrovaná voda byla převedena do kádinky o objemu 1000 ml a bylo zapnuto 

čerpadlo, které přivádělo vodu na katex. Během protékání vody kolonou bylo 

z již upravené vody odebráno potřebné množství pro stanovení vápníku a hořčíku 

obsaženého ve vodě. Ionty Ca
2+

 a Mg
2+

 byly vyměněny za H
+
 ionty katexu, proto bylo 

v eluátu naměřeno nízké pH. Kontinuálně byla voda přečerpávána na anexové lože, 

kde docházelo k výměně hydroxidových iontů za ionty síranové. Při výstupu vody z anexu 

bylo stanoveno pH a bylo provedeno stanovení síranů pomocí rychlotestu. 
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Stanovení vápníku Chelatonem 3 

Do titrační baňky bylo odpipetováno 100 ml vzorku. Kyselé vzorky byly upraveny 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol.l
-1

 v množství ekvivalentním jeho ZNK8,3. 

K takto upravenému roztoku byly přidány 2 ml KOH o koncentraci asi 5 mol.l
-1

. 

Roztok byl promíchán, byla přidána indikátorová směs a byla provedena titrace do zřetelně 

zeleného odstínu, titrovalo se odměrným roztokem Chelatonu 3 do fialově růžového 

zbarvení.[12] 

Potřebné výpočty 

Celková látková koncentrace vápníku se vypočítá podle vzorce: 

Vo

EDTAcVe
C Ca

3

)(

10).(.
  8 

c (Ca) - látková koncentrace vápníku (mmol.l
-1

) 

Ve - spotřeba odměrného roztoku Chelatonu 3 při titraci vzorku (ml) 

Vo - původní objem titrovaného vzorku (ml) 

C (EDTA) - koncentrace odměrného roztoku Chelatonu 3 (mol.l
-1

) 

Pro přepočet na hmotnostní koncentraci platí: 

Ca(Ca)(Ca) M . c =  cm  9 

cm (Ca) - hmotnostní koncentrace vápníku (mg.l
-1

) 

c (Ca) - látková koncentrace vápníku (mmol.l
-1

) 

MCa - molární hmotnost vápníku (g.mol
-1

), MCa = 40,08 g.mol
-1

 

Společné stanovení vápníku a hořčíku Chelatonem 3 

Bylo odpipetováno 100 ml vzorku a bylo přidáno 10 ml tlumivého roztoku. 

Po dokonalém promíchání bylo přidáno tolik tuhé směsi indikátoru eriochromová čerň T, 

aby byl roztok zřetelně zbarven vínově červenou barvou. Bylo titrováno odměrným 

roztokem Chelatonu 3 o koncentraci 0,05 mol.l
-1

 až do jasně modrého zbarvení. Barevný 

přechod indikátoru byl velmi ostrý a jasně viditelný. 
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Potřené výpočty 

Celková látková koncentrace vápníku a hořčíku se vypočítá podle vzorce: 

Vo

cVe
c

EDTA

MgCa

3

)(

)(

10..
  10 

c (Ca+Mg) -   látková koncentrace vápníku a hořčíku (mmol.l
-1

) 

Ve  -  spotřeba odměrného roztoku Chelatonu 3 při titraci vzorku (ml) 

Vo -  původní objem titrovaného vzorku (ml) 

c (EDTA) -  koncentrace odměrného roztoku Chelatonu 3 (mol.l
-1 

) 

 

Výpočet Mg
2+

 diferenční metodou 

2

3

)(

1

3

)(

)(

10..10..

V

cV

V

cV
c

EDTAaEDTAa

Mg   11 

c (Mg) -  hmotnostní koncentrace hořčíku (mg.l
-1

) 

c (EDTA) -  koncentrace odměrného roztoku Chelatonu 3 (mol.l
-1 

) 

Va - spotřeba odměrného roztoku Chelatonu 3 při titraci vzorku u stanovení 

Ca+Mg (ml) 

Vb - spotřeba odměrného roztoku Chelatonu 3 při titraci vzorku u stanovení Ca 

(ml) 

V1 - objem vzorku použitý pro analýzu u stanovení Ca + Mg (ml) 

V2 - objem vzorku použitý pro analýzu u stanovení Ca (ml) 

Stanovení síranů pomocí rychlotestu 

Jelikož byly sírany v koncentraci, která byla snadno stanovitelná, mohlo být 

stanovení síranů provedeno pomocí rychlotestu od firmy HACH. 

Stanovení bylo prováděno v kyvetě o objemu 25 ml. Voda, která prošla 

přes anexové lože a byla již zcela upravená, byla doplněna po rysku do kyvety. Do této 

kyvety byla přidána látka SulfaVer 4 Sulfate Reagent, která je již navážena a nabalena 

firmou HACH. Kyveta byla uzavřena a promíchána. Po zamíchání se kyveta ponechala stát 

po dobu 5 minut a poté se změřila absorbance. Měření absorbance probíhalo v přístroji 

HACH DR 2800. Tento přístroj nám výsledky rovnou uváděl v mg.l
-1

. 

  



Daniela Ryšková: Sestavení a testování laboratorní aparatury pro iontovou výměnu 

2012/2013  26 

 

Na obrázku č. 15 je vyfotografována řada posledních šesti stanovení síranů 

za pomoci rychlotestu firmy HACH, kde je dobře viditelný skok, kdy dojde k nasycení 

iontoměniče. 

 

Obrázek 15, stanovení síranů pomocí rychlotestu 

Na obrázku č. 16 je znázorněna změna pH při iontové výměně.  

 

Obrázek 16, změna pH na katexu a anexu 
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Pořadí litrů pH cCa+Mg [mg.l
-1

] cCa [mg.l
-1

] cMg [mg.l
-1

] 

1 0,869 0,095 0,055 0,040 

2 1,01 0,065 0,060 0,005 

3 1,20 0,070 0,065 0,005 

4 1,44 0,075 0,055 0,020 

5 1,68 0,095 0,060 0,035 

6 1,61 0,035 0,020 0,015 

7 0,994 0,040 0,020 0,020 

8 0,996 0,050 0,045 0,005 

9 1,08 0,045 0,040 0,005 

10 1,50 0,080 0,065 0,015 

11 0,987 0,045 0,030 0,015 

12 0,997 0,055 0,045 0,010 

13 1,01 0,065 0,060 0,005 

14 1,45 0,075 0,055 0,020 

15 1,36 0,070 0,065 0,005 

16 1,44 0,075 0,060 0,015 

17 1,62 0,045 0,025 0,020 

18 1,59 0,040 0,025 0,015 

Tabulka 3, odstraňování Ca2+ a Mg2+ na katexu 

Z hodnot v tabulce č. 3 je zřejmé, že katexový iontoměnič zachycuje téměř všechny 

ionty Ca
2+

 a Mg
2+

. 
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Pořadí litrů pH CSO4 [mg.l
-1

] 

1 5,380 < 5 

2 4,830 < 5 

3 4,750 < 5 

4 4,042 < 5 

5 4,860 < 5 

6 4,803 < 5 

7 4,554 < 5 

8 4,602 < 5 

9 4,661 < 5 

10 4,550 8,09 

11 4,507 8,25 

12 3,880 10,20 

13 3,756 10,32 

14 3,745 11,05 

15 3,08 57,37 

16 2,1 354,81 

17 1,7 1037,30 

18 1,3 1104,8 

Tabulka 4, odstraňování síranů na katexu 

 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že kapacita ionexu se vyčerpává. Po převedení 17. litru 

jsme mohli pozorovat, že iontoměnič začínal být pomalu zaplňován. Kapacita ionexu se 

zcela vyčerpala na 18. litru. Při zvyšujících se hodnotách koncentrace síranů je nutné 

přemýšlet nad způsobem regenerace a načechrání iontoměniče. Praní při způsobu 

prováděném v našich laboratorních podmínkách bylo řešeno odstavením kolony, která byla 

naplněna až po okraj destilovanou vodou, zakryta mikrofilmem velikosti M 

a při uzavřeném kohoutu ručně protřepávána. Třepání kolony bylo prováděno asi 5 minut. 

Po důkladném promísení byla kolona upevněna zpět do držáku. Následně byla kolona 

vypuštěna otevřením kohoutu. Došlo k jemnému načechrání iontoměniče, vznikly menší 

vzduchové bubliny, ty po pár minutách vlivem gravitace opět usedly.  
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Po praní a kypření iontoměniče následovala jeho regenerace. Anex byl regenerován 

5% roztokem NaOH přímo v byretě. Regenerace byla prováděna po dobu 30 minut a po 

uplynutí této doby byla kolona ještě jednou tímto roztokem promyta. Následně bylo 

provedeno důkladné promytí anexu destilovanou vodou. Iontoměnič byl opět připraven 

k odstraňování aniontů. 
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4. Závěr 

Sestava a testování laboratorní aparatury pro iontovou výměnu byla řešena tak, 

aby studenti mohli využívat této aparatury v rámci laboratorních cvičení a zpracovávání 

závěrečných prací. Mohou si vyzkoušet prakticky iontovou výměnu, která slouží 

pro odstranění kationtů a aniontů z vody. Dále byla laboratorní aparatura testována. Cílem 

testování bylo odstranit kationty z vod na katexu a anionty z vod na anexu. Za tímto 

účelem byla použita důlní voda z těžby hnědého uhlí, pro kterou je typický především 

vysoký obsah síranových iontů. 

Výsledkem bylo, že po prolití 18 litrů důlní vody přes katex byly ionty Ca
2+

 a Mg
2+

 

stále odstraňovány s téměř stoprocentní účinností. Po prolití 18 litrů důlní vody přes anex 

došlo k vyčerpání kapacity ionexu, což se projevilo zvýšením koncentrace iontů síranů 

v eluátu. Proto bylo nutné provést regeneraci anexu. Aparatura funguje dle očekávání.   
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