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KÉMIAI ÁTALAKÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A kémiai átalakítás kémiai reakciók segítségével történik.
Az eljárás során korlátozott (kisebb) mennyiségben más szennyező
(ill. szennyezettebb) anyagáram keletkezik.   
Kedvezőbb esetben az átalakítás eredményeképp a
kémiai reakció során kevésbé szennyezett anyagáram jön létre, mert 
a szennyező komponens kémiai reakció során átalakul.
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KÉMIAI FOLYAMATOK SORÁN ALKALMAZOTT 
MŰVELETI MEGOLDÁSOK

Homogenizálás
Vezetékben juttatjuk el a kémiai reagenst a szennyezett anyagáramhoz 
keveréssel, illetve keverés nélkül.

Ha a szennyező komponens el van oszlatva a rendszerben és 
bejuttatják a kémiai reagenst, de keverés nélkül, nem fognak egymással 
elkeveredni és nem játszódik le a kémiai reakció. Intenzív keverés 
esetén nagy valószínűséggel találkoznak a reakciópartnerek és 
végbemegy a reakció. A keverés intenzitása meghatározó jelentőségű. 
Ha hígabb, kisebb koncentrációjú reagens-oldatot vezetnek be, ez 
kedvezőbb, mintha töményebbet, mert a hígabb nagyobb térfogata 
homogénebben oszlatható el a rendszerben. 

Elválasztás: a reakció eredményeként létrejövő szennyezett anyagáram 
elválasztása a tisztított anyagáramtól fizikai (fázis-, anyagátadási) 
műveletekkel



IPARI VÍZ-ELŐKEZELÉSE
során alkalmazott
kémiai eljárások





A HÁZTARTÁSOK ÁTLAGOS 
VÍZFELHASZNÁLÁSA
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Ipari vizek

A közvetlen gyártási célokra szolgáló ipari vizekkel szemben 
támasztott követelmények nem tárgyalhatók 
általánosságban. A különféle célokra felhasznált víz 
paramétereit mindig egyedileg, aszerint kell megvizsgálni, 
hogy milyen folyamatban, vagy műveletben szerepel mint 
komponens, vagy közeg. 
Lehet:

• nyersanyag
• oldószer
• reagens
• mosó/öblítővíz
• hőátadó/átvevő közeg /kazántápvíz, hűtővíz/
• szállító közeg



Az oldott sók a vízben ionok formájában fordulnak elő:
Kationok: Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Fe2+, NH4

+, K+…
Anionok: Cl ¯, SO4

2 ¯, HCO3 
¯, SiO3

2 ¯, NO3
¯, NO2

¯ …
A desztillált víz ’mérgező’ az élőlények számára (ozmózis)!

A víz kémiai elemzésének adatait úgy szokták összeállítani, hogy az 1 liter 
vízben jelenlévő ionok mennyiségét adják meg mg-ban (vagy más 
tömegegységben).

A víz keménysége
Az ipari és gyakorlati célokra használt víz Ca- és Mg-tartalmát külön is 
megadják számszerűen keménységi fokokban. Erre azért van szükség, mert 
a Ca és Mg vegyületek (karbonátok, szilikátok stb.) formájában rakódnak le a 
kazánokban és egyéb ’vizes’ berendezésekben, amit vízkőnek neveznek.
1 német keménységi fok (vagy nK°) = 10 mg CaO-dal egyenértékű Ca- és 
Mg-só 1 liter vízben.

VÍZMINŐSÉGET JELLEMZŐ PARAMÉTEREK
SÓTARTALOM



ÖSSZES KEMÉNYSÉG = 
ÁLLANDÓ KEMÉNYSÉG + VÁLTOZÓ KEMÉNYSÉG

- Változó, vagy karbonát-keménység: a vízben lévő hidrogén-karbonát ionokkal 
egyenértékű Ca- és Mg- ionok összessége. Forralással szén-dioxid fejlődése 
mellett megszüntethető. Meghatározása: sav-bázis titrálással metilnarancs
indikátor jelenlétében (pH 8.4 – 4.3 közt fogyott savval egyenértékű a víz HCO3

–

tartalma).
- Állandó keménység: a vízben lévő egyéb anionokkal egyenértékű Ca- és Mg-
ionok összessége. 
-Keménység meghatározható komplexometriás titrálással eriokrómfekete-T
indikátor jelenlétében.
-A vizek minősítése keménység szerint

Megnevezés nK°

Nagyon lágy 0 - 4

Lágy 4 - 8

Közepesen kemény 8 - 12

Elég kemény 12 - 18

Kemény 18 – 30

Igen kemény > 30



Disszociáció:

H 2 C O 3 *                   H 3 O +  +  H C O 3
-

H C O 3
-  +  H 2 O                      H 3 O +  +  C O 3

2 -

 pH és a szervetlen szénvegyület-formák aránya



Hűtővízzel szembeni követelmények:

• ne tartalmazzon lebegő anyagokat, amelyek a hűtőfelületen 
lerakódhatnak, dugulást idézhetnek elő,

• lehetőleg kicsi legyen a változó keménysége, ne rakódhasson le szilárd 
anyag a hűtendő felületen,

• ne tartalmazzon agresszív anyagokat,

• megfelelően hideg legyen (nagyobb termikus hajtóerő; tekintve hogy ez a 
hőátadó felület nagysága mellett a hőmérséklet különbséggel arányos!).



Kazánvíz (tápvíz)

A minőségi követelmény függ a kazán jellegétől (nagynyomású csöves, 
vagy kisnyomású egyszerűbb szerkezetek).
• Ne okozzon habzást, amely különösen gyakori jelenség:
nagy só-koncentráció, felületaktív anyagok, lúgosság esetén.

• Ne legyen korrozív; szabad szénsav, oldott oxigén, 
Mg-sók ne legyenek jelen.

• A tápvízből ne képződjön kazánkő, a kazánkőnek rendkívül rossz a 
hővezetési tényezője, túlmelegedést idézhet elő, sőt kazánrobbanás is 
bekövetkezhet.

Előállítása: 
Vízlágyítás termikus eljárással

Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2

Részleges sótalanítás, a változó keménység megszüntetése
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Vízlágyítás csapadékos eljárással:
1. Meszes-szódás vízlágyítás

Reakciók:
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 =  2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 =  2CaCO3 + MgCO3 + 2H2O
MgCO3 + Ca(OH)2 =  Mg(OH)2 + CaCO3

CO2 + Ca(OH)2 =   CaCO3 + H2O
MgSO4 + Ca(OH)2 =  Mg(OH)2 + CaSO4

MgCl2 + Ca(OH)2 =  Mg(OH)2 + CaCl2
NaHCO3 + Ca(OH)2 =  CaCO3 + NaOH + H2O
2NaHCO3 + Ca(OH)2 =  CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

CaSO4 + Na2CO3 =  CaCO3 + Na2SO4

CaCl2 + Na2CO3 =  CaCO3 + 2NaCl
MgSO4 + Na2CO3 =  MgCO3 + Na2SO4

MgCl2 + Na2CO3 =  MgCO3 + 2NaCl

Ca(OH)2 + Na2CO3 =  CaCO3 + 2NaOH   !? 
Nem az adalékolt anyagok reakcióját kivánjuk megvalósítani!
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lágyított víz

iszap
iszap

1.Nyersvíz bevezetés
2.Vízelosztó
3.Mésztejtartály
4.Mésztelítő
5.Lágyító reaktor
6.Szódaadagoló
7.Előmelegítő
8.Gőzbevezetés
9.Homokszűrő

A meszes-szódás vízlágyítás folyamata
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Csapadékos vízlágyító eljárás
2. Alkáli – foszfátos vízlágyítás

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 =  Ca3(PO4)2+ 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 =  Mg3(PO4)2+ 6NaHCO3

3CaSO4 + 2Na3PO4 =  Ca3(PO4)2+ 3Na2SO4

3MgCl2 + 2Na3PO4 =  Mg3(PO4)2+ 6NaCl

• A változó keménységből keletkező NaHCO3

kiküszöbölésére  ezt az eljárást (termikus) előlágyítás után alkalmazzák! 
• A víz keménysége a kalcium- és magnézium-foszfátok kis oldhatósága miatt 
0,1 - 0,15 nK°-ra csökkenthető, 
a meszes – szódás eljáráshoz képest lágyabb vizet eredményez.
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Vízlágyítás ioncserével - Ioncserés sótalanítás

Kationcsere:
Ca(HCO3)2 + 2H-R  =  Ca-R2 + 2H2O + 2CO2

CaSO4 + 2H-R  =  Ca-R2 + H2SO4

CaCl2 + 2H-R  =  Ca-R2 + 2HCl
Mg(HCO3)2 + 2H-R  =  Mg-R2 + 2H2O + 2CO2

MgSO4 + 2H-R  =  Mg-R2 + H2SO4

MgCl2 + 2H-R  =  Mg-R2 + 2HCl
NaHCO3 + H-R  =  Na-R + H2O + CO2

Na2SO4 + 2H-R  =  2Na-R + H2SO4

NaCl + H-R  =  Na-R + HCl

Anioncsere:
H2SO4 + 2HO-R  =  SO4-R2 + 2H2O
HCl + HO-R  =  Cl-R + H2O
HCO3

- + 2HO-R  =  CO3-R2 + 2H2O
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IONELTÁVOLÍTÁS, IONMENTESÍTÉS
IONCSERÉLŐ ELJÁRÁSOK

• Az ioncserét az adszorpciós folyamatok közé soroljuk. Ez esetben 
azonban nemcsak fizikai kötésről van szó a szorbens felülete és a 
komponens közt (pl. Van-der Waals erők, hidrogén hidak létesülése), 
hanem kémiai kötésről is. Az ioncserélők ugyanis olyan szilárd 
anyagok, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos csoportokat 
tartalmaznak és az azokhoz kapcsolódó, szabadon mozgó ionjaikat 
képesek más, azonos töltésű ellenionokkal kicserélni.

• Az első gyakorlati célra alkalmazott ioncserélő anyagok szervetlen, 
mikrokristályos szilikátvegyületek voltak (pl. zeolit, glaukonit). Ezt 
követően szulfonált természetes szeneket alkalmaztak, jelenleg az 
ioncserélők nagy része műgyanta alapú, vázuk sok esetben polisztirol 
és divinilbenzol kopolimer (pl. Varion gyanták). 

A kationcserélő gyanták általában szulfonsav-csoportokat, az 
anioncserélők rendszerint negyedrendű ammónium- vagy egyéb 
amin-csoportokat tartalmaznak. 
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• A vízkezelésben korábban az ioncserét főként a víz lágyítására 
alkalmazták (Ca2+ és Mg2+ ionok cseréje Na+ illetve H+ ionra). Ezt az 
teszi szükségessé, hogy a termikus és vegyszeres vízlágyító
eljárásokkal nem, csupán ioncserével lehet biztosítani azt a (0,1 nKo -
nál kisebb) nagyon kis keménység értéket a vizben, amit pl. a közép-
és nagynyomású kazánok tápvizével szembeni követelmények 
támasztanak (a kazánkőképződés következtében kazánrobbanás 
elkerülése). 

• Az utóbbi időben azonban a felhasználandó vizek fokozott nitrát-, 
ammónium- és fémion szennyeződése az ioncserélők szélesebb körű, 
szelektív ioneltávolításra történő alkalmazását is szükségessé tette.
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IONCSERE
FIZIKAI-KÉMIAI ADSZORPCIÓ

♦ ioncsere – készülékei az ioncserélők (töltött tornyok). Az ioncsere olyan 
egyensúlyi folyamat (dinamikus egyensúly), amelynek során az 
ioncserélő anyag olyan csoportokkal rendelkezik, amelyek disszociáció
révén ionokat képesek az oldatba juttatni és ezek helyébe az oldatból 
ionokat tudnak fogadni. Pl. polisztirol–divinilbenzol kopolimerek
(térhálós polimer műanyag) lehetnek az ioncserélők anyagai, a benzol 
gyűrűkön lehet kialakítani a disszociáló csoportokat. 

Pl.: a karboxil (-COO-H+) csoportot, 

szulfonsav (-SO3-H+) csoportot, 

fenolos hidroxil (-OH)csoportot, ezek kation-cserélőként viselkednek, 
mert protonokat (=hidrogénion) küldenek az oldatba, amelyben pl. Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+ van jelen.
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Az ioncserére érvényes a sztöchiometria. A szöchiometria szerint 
egyenértékű mennyiség egyenértékű mennyiséggel képes reagálni, 
vagyis az ioncserét végrehajtani. Egy proton egy egyértékű kationnal 
(Na+, K+) cserél helyet, de a Ca2+-ion lecseréléséhez két különböző
helyről származó proton szükséges. Az ioncserélő anyagok az ioncsere 
kapacitásuknak megfelelő mennyiségű kationt vagy aniont képesek 
kicserélni.
A víz lágyítása során (Ca2+, Mg2+ ionok okozzák a víz keménységét) 
ilyen ioncserélő anyagokat alkalmazunk, de ioncserélővel a nem kívánt 
nehézfémeket (Hg2+, Cu2+) is eltávolíthatjuk. Az ioncsere során, azt hogy 
melyik ion fog lecserélődni meghatározza az ion milyensége, töltése 
(töltésszáma), mérete, koncentrációja. 
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Szelektív ioncserét nehéz végrehajtani. Az ioncsere egyensúlyi 
folyamat, ezért regenerálni lehet az ioncserélő anyagokat. Az 
ioncserélők alkalmazásával teljesen ionmentesíteni is lehet a vizet, 
ilyen ionmentesítésre kerül sor pl. a paksi atomerőműnél, az ionmentes 
laboratóriumi víz előállításakor, stb.
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Az ioncsere egyenértékű mennyiségek reverzibilis reakciója.

Az ioncserélők alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, 
csak összetételében változik. (Kivétel a teljes ionmentesítés, ld. Carix 
eljárás; példa erre az ioncserével megvalósított ipari vízlágyítás). 
Az ioncserélők alkalmazásának előnye a folyamat reverzibilitása, vagyis az 
ioncserélők a használatot követően regenerálhatóak és újra felhasználhatóak. 
Előnyük továbbá az, hogy alkalmazásuk során a víz egyéb komponenseinek a 
koncentrációját alig változtatják meg.
Az ioncserélő gyanták híg vizes oldatokban a jelenlévő ionok közül nagyobb 
arányban cserélik le ionjaikra (szelektivitás):

az azonos vegyértékű ionok közül a nagyobb atomtömegűt,
az eltérő vegyértékűekből a nagyobb vegyértékűt,
a nagyobb aktivitási koefficiensűt.
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• A kationcserélő gyanták elsősorban az alkáliföldfém ionokra 
szelektívek, az anioncserélő gyanták a nitrát- és a szulfátionokra. 

• Egyes egyvegyértékű kationok megkötésére ezért a vízkezelésben az 
ioncserélő gyantáknál szelektívebb sajátságú zeolitokat használják fel. 

A zeolitok alumínium-szilikát ásványok, speciális Si - O gyűrűk övezte 
csatornás szerkezetűek, rácsüregük miatt molekulaszitáknak nevezik 
őket.  Ammónium- és nehézfém-ionok eltávolítására egyaránt 
alkalmasak, általában e célokra Na-ionállapotú (NaCl-dal előkezelt) 
zeolitszemcséket alkalmaznak.

• A zeolittal történő ioneltávolításkor, ha a vízben együttesen vannak 
toxikus fémionok és NH4

+-ionok jelen, a szelektivitási sorrend az egyes 
kationokra pl. a következő: 

Pb2+  NH4
+,  Ba2+  Cu2+ ,  Zu2+  Cd2+  Co2+
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A  zeoliton megkötődő teljes NH4
+ mennyiség - az alábbi 

reakcióegyenlet szerint - kétvegyértékű fémionokra cserélődik ki: 
Z(2NH4

+)   +    Me2+  Z(Me2+)     +    2NH4
+

A vízben mikroszennyezőként előforduló fémionok közül a  Cd- , Cu- , 
Zn- , Cr (III)-, Co- és Ni kationok hatékony eltávolítására is alkalmas a 
zeolitok közül a Na-ionállapotú klonoptilolit (zeolitfajta, jellemző kémiai 
formulája Na6 (AlO2)6 · (SiO2)3* 24 H2O).
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• Anionok cseréjére továbbra is a műgyanták használatosak. Ezek abból 
a szempontból is előnyösek, hogy az ioncsere előtt a vízből csak a 
lebegőanyagokat kell eltávolítani azért, hogy ne rakodjanak le a 
gyanta felületén. Anioncsere esetén a szelektivitási sorrendje a 
gyantatípustól függ a következő módon:

– erős bázisú gyantára a szelektivitási sorrend: 

SO4
2-  NO3

-  Cl-  OH-

– gyenge bázisú gyantára: 

OH-  SO4
2-  NO3

-  Cl-  HCO3
-

A fentiekből kitűnik, hogy a nitrát-ionokat gyakorlatilag csak a náluk 
kevésbé szelektíven, vagyis gyengébben kötődő klorid- vagy hidrogén -
karbonát-ionokra lehet kicserélni. 
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Az ioncsere reakcióegyenlete: (R+ : gyanta)
3R+ -- Cl- +  NO3

- +  SO4
2- 

R3+-- SO4
2- , NO3

- + 3Cl-

Hátránya, hogy az ioncserélt víz kloridion tartalma a kloridciklusú
csere során megnő. 

Környezetkímélő, de drágább megoldás a hidrogén-karbonát 
ciklusú anioncsere. 

Alapegyenlete:

R+ -- HCO3
- +   NO3

-  R+ -- NO3
- +   HCO3

-
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A szakaszos (statikus) eljárás során az ioncserélőt kevertetik a 
tisztítandó oldatban, majd attól elválasztják. 
A folyamatos (dinamikus) eljárás kedvezőbb; az ioncserélő
ionmegkötő-képességének jobb kihasználása mellett (nagyobb 
hatékonyság) a regenerálás is gazdaságosabb. Ez esetben oszlopba 
töltik az ioncserélő szemcséit, ezen bocsátják át a tisztítandó vizet.

(Ugyanez igaz a nem fizikai-kémiai adszorpciós műveleti 
megoldásokra is, azaz a fizikai molekuláris elválasztási műveletként 
alkalmazott adszorpcióra is.
Nem véletlen, hogy pl. a granulált aktív szenes adszorpciót, az un. 
„aktív szén-szűrőt” és nem a porszenet alkalmazzák az ivóvíztisztító
eljárások az utótisztítás lépéseként.)

Az ioncsere folyamatok sebességét különféle részfolyamatok szabják 
meg, pl. keveredés, anyagátmenet a folyadék-szilárd fázis között, 
pórusdiffúzió.

AZ ADSZORPCIÓS FOLYAMAT ALKALMAZÁSA



28

IONCSERE MŰVELETI MEGOLDÁSA-
REGENERÁLÁS

• Belátható, hogy a kétféle módszer közül - egyébként ugyanazon 
körülmények közt - nagyobb mértékű szennyező anyag eltávolítást, 
tisztább vizet a dinamikus művelet szolgáltat. A fixágyas megoldás 
emellett a szemcsék töredékeinek vízbe jutását is kevésbé teszi 
lehetővé, tehát a kevertetéshez képest lebegőanyag mentes vizet is 
biztosít.

• A kimerült ioncserélő regenerálása mindig olyan oldattal valósítható
meg, amely az eredeti (ioncsere előtti) ionokat nagy feleslegben (adott 
kation-, vagy anion tömény oldata, tömény sóoldat) tartalmazza. 
Ilymódon biztosítható az egyensúly eltolódása, az ioncserélő eredeti 
ionállapotának visszaállítása. A regenerálásnál kapott eluátum gyakorta 
környezetszennyező anyag. Ennek hasznosításáról vagy 
közömbösítéséről illetve megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.
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Klorid-ciklusú esetében pl. az ioncserélőt kloridionokkal telítik, és 
regenerálásához nátrium-klorid-oldatot használnak. A hidrogén-karbonát 
ciklusú anioncsere alkalmazásakor a gyanta regenerálása nátrium-
hidrogénkarbonáttal, vagy kalcium-karbonáttal és szén-dioxiddal 
történhet.
A hidrogénkarbonát ciklusú ioncsere abból fakad, hogy a kicserélendő
anion (a vizben levő szulfát, nitrát stb.) helyére a vizeinkben nagy 
mennyiségben előforduló, egészségügyileg valamint egyéb tulajdonságok 
szempontjából sem káros, hidrogénkarbonát-ion kerül. 
Mindkét típusú ioncserélő alkalmazásakora regenerálás során tekintélyes 
mennyiségű sótartalmú oldat (regenerátum) termelődik. 

Kevésbé tömény sóoldat keletkezik az un. Carix-eljárásban használt 
ioncserélő regenerálásakor (ez az eljárás az összes sótartalom 
csökkentésére, ionmentesítésre használható), ha H+-ionállapotú, gyengén 
savas kationcserélőt HCO3

- ionállapotú anioncserélővel kombinálva 
alkalmaznak. A kimerült ioncserélőt ilyenkor oldott szén-dioxiddal 
(szénsavval) regenerálják.
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AZ IONCSERÉT ALKALMAZÓ
IPARI VÍZLÁGYÍTÁS  FOLYAMATA

Sótalanítandó
víz

CO2 + levegő

levegő

NaOH
regenerálás

HCl
regenerálás

Sótalanított víz

H+

erős OH-

erős

→
←
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A teljes ionmentesítés előbbi eljárásának vázlata látható sematikus  
folyamatábrán:

Az első ioncserélő oszlopba kation-cserélő anyagot, míg a másik 
ioncserélő oszlopba anion-cserélő anyagot töltünk. A lágyítandó vizet a 
kation-cserélőn vezetjük át először, amely eredetileg az ioncserélő
anyagot hidrogén ciklusban tartalmazta, azaz a kationokat 
hidrogénionokkal cseréljük ki (hidrogén ciklusú kation-cserélő). A 
vízben a kationok helyébe hidrogénionok kerülnek, a vízben még 
karbonát- és hidrogén-karbonát ionok vannak, amelyekkel a protonok 
szénsavat eredményeznek. A szénsav elbomlik szén-dioxidra és vízre, 
a szén-dioxidot pedig a levegő bejuttatásával űzzük ki (a középső
műveleti egységben; deszorber). 
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A következő lépésben a víz a hidroxid ciklusú anion-cserélőbe jut, ahol 
az anionokat hidroxidionokkal cseréljük ki. (A víz anionjai: Cl-, SO4

2-, 
NO3

-)

A végeredmény az ionmentes víz. 
Az ioncserélést az ioncserélő oszlopok kimerüléséig folytathatjuk, 
ezután pedig regenerálni kell az oszloptölteteket. 

A kationcserélő regenerálása sósavval, míg az anioncserélőé
nátronlúggal történik (a szaggatott vonalak jelölik az előző ábrán a 
regenerálás fázisát). Az ioncsere a regenerálás miatt ipari méretben 
egy–egy oszlopot alkalmazva szakaszos, míg két-két vagy több 
ioncserélő oszlop használata esetén folyamatos eljárásként 
valósítható meg. 
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ADSZORPCIÓ-IONCSERE FOLYAMAT JELLEMZÉSE 
DINAMIKUS RENDSZER MŰKÖDTETÉSEKOR

• Az idő előrehaladtával, ha a folyadékáramlás lefelé irányul, a szorbens 
réteg felső része telítődik, így az adszorpciós zóna egyre lejjebb kerül, 
ezzel párhuzamosan a lefolyó víz minősége romlik. A görbén az áttörési 
pont azt az üzemállapotot jelzi, amikor a szorbens már regenerálásra 
(reaktiválásra) szorul, azaz az oldott anyagok eltávolításának 
hatékonysága ez esetben az eredetinek 20-30 %-ára lecsökken.

• Az adszorbens réteg tisztítási hatékonyságáról a szorpciós idő
függvényében meghatározott C/Co arány tájékoztat; ahol Co a tisztítandó, 
nyersvízben lévő szennyezőanyagok koncentrációja, C1, C2, C3, C4 a 
tisztított vízrészletekben a szennyező komponens maradék 
koncentrációja az adott időpillanatban. Ez a függvénykapcsolat az 
adszorpciós folyamatra jellemző un. áttörési görbe. 
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IONCSERE FOLYAMAT JELLEMZŐI
• A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében 

az átfolyó oldatban meghatározott komponens-koncentráció tájékoztat. 
A folyamatot az áttörési görbe jellemzi.

• Az ioncserélőt és az ioncsere folyamatot jellemző adatok közül lényeges
az ioncserélő teljes (összes) kapacitásának ismerete. Ez az az 
egyenértékekben kifejezett ionmennyiség, amit az egységnyi térfogatú
ioncserélő sztöchiometrikusan megkötni képes. 

Egysége: val ion / dm3 ioncserélő.

• Áttörési pontként definiáljuk azt az adott ionkoncentrációhoz tartozó
időtartamot vagy folyadéktérfogatot, amelynél a kérdéses ion 
koncentrációja az ioncserélőről elfolyó oldatban egy megadott értéket 
elér. 

• Gyakorlati és hasznos kapacitás az ioncserélő által az áttörési pontig 
megkötött összes ill. adott eltávolítandó ionmennyiség ion val/dm3

ioncserélő egységekben, ez jellemzi a folyamat egészét. 
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• Ugyanezt az adatot az eltávolítandó komponensre számítva a 
folyamatot jellemző gyakorlati kapacitásadatot nyerjük.

• Az oszlopkihasználás: a hasznos kapacitás és a teljes ioncsere 
kapacitás hányadosa, jól jellemzi az eljárás hatékonyságát. 

A gyakorlati kapacitás értéke, valamint az áttörési görbe alakja, az 
ioncserélő és az eltávolítandó komponens minőségétől és 
mennyiségétől, az oldat összetételétől, az alkalmazott áramlási 
sebességtől és az oszlop méreteitől egyaránt függ. Függ továbbá az 
üzemeltetési körülmények megszabta (illetve a megválasztott) áttörési 
koncentráció értékétől is. Megfelelően tervezett oszlopok esetében az 
összehasonlítás megkönnyítésére, az oszlopméretektől független 
adatként az áramlási sebességet illetve a tisztított víz mennyiségét az 
ioncserélő által betöltött oszloptérfogatra, mint egységre vonatkoztatva 
szokták megadni, oszloptérfogat/h illetve oszloptérfogat egységekben.


