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Kontinuálni regenerační lonexová kolona, zejména pro separaci užitné komponenty 
v metalurgii 

Vynález ee týká kontinuální regenerační ionexové kolony, zejména pro separaci užitná 
komponenty v metalurgii. 

Pro separaci užitné komponenty ee v metalurgii, obzvláště pak v uranovém průmyslu. 
Široce uplatňuji ionexové pryskyřice. Konstrukce a technologické parametry provozních 
aparátů nuai být co nejvíce přizpůsobeny požadavkům, vyplývajících z aplikace lonexových 
pryskyřic. 3e nutno docílit pístového průtoku roztoku, proti proudu koncentrace složek 
v obou médiích, brát zřetel na gravitační faktor při změně hmotnosti médii a na zmSnu 
objevu pryskyřice, vyloučit možnost vzniku hluchých prostor nebo vytvářeni kanálků v 
loži pryskyřice a její promícháváni.' Kromě toho muei být provozní aparáty co nejméně 
citlivé na znečištěni roztoků, vylučování kalů a plynů, jednoduché jak konstrukčně, tak 
při aplikaci, kompaktní a v neposlední řadě nevyžadující vysokou kvalifikaai obsluhu-
jícího personálu. 

Uvedené předpoklady jeou do určité miry v současné době realizovány různými typy 
pulsačnich tlakových kolon. Kolona je válcová nádoba rozdělená přibližně v jedné čtvrti-
ně výšky scezovaci přepážkou na spodní tlakovou část a vrchní otevřený válec e límcem a 
kónickou středovou trubkou. Ve vrchní části je umístěna ionexové pryskyřice s regenerač-
ním roztokem, ve spodní části regenerét. Regenerace problhé zcezovánim regeneračního roz-
toku přes pryskyřici a přepážku. Proti proudu tohoto roztoku se při pulsech pohybuje 
lonexová pryskyřice, a to tak, že prostřednictvím programově řízených regulačních prvků 
se do kolony uvádí stlačený vzduch a zvodnělá ionexové pryskyřice. Tim dochází k pře-
plaveni části zrsgenerované ionexové pryskyřice z vrchního válce kolony a zavedeni porce 
nasycené pryskyřice středovou trubkou nad zcezovacl přepážku. Vlaetni puls a doprava 
pryskyřice do aperátu se děje účinkem stlačeného vzduchu, což vyžaduje aby kolona byla 
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tlŕikoyau nádobou. Po skončeni puleu probíhá opět regenerační proces. 
(?'j uvedených zařízeni Js značná složitost, J-sk po stránce konstrukční, tak i 

»plik*6fti, vyeft&é nároky no oäŕicí a regulační techniku 8 tim i na kvalifikaci obsluhu-
jícího SM»r«onálu. Z toho vyplýveji i vysoki náklady výrobní i provozní. 

Uv6äíié& riísrJoíitBtky odstraňuje kontinuálni regenerační lonexová kolona podle vynálezu, 
jsjiž podstate «poirívé v tos, ža ka spodní části kolony je připojeno pulsačni čerpadlo, 
íi n pojímá na »á<sobni nádobu opatřenou smínačem výšky hladiny a sifonovým přepaden. Ve střed-
ní částí kolony, s to v jaji přivodni trubce, Je umístěn ejektor a řízeným vstupem. Na 
cípcidni část kolony jfsou napojene dvě potrubí z nichž výtlačné potrubí je napojeno přes 
jKsínsp.Kěrr.ý uïfvírssi vsntil ne výstup pulssčnlho čerpadla, zatímco přivodni potrubí je 
nespoja?!» pře» &utoaatlcky uzaviratelný vontil ne vstup pulsačniho čerpadla a na zásobní 
nůGúteu. Zdaísonaloruí vynálezu spočívá v tom, že na snímač je napojen řídicí blok, obsahují-
cí Csaavii Mssi řidicla blokem a automaticky uzavlratslným ventilem a pulsačni» čer-
př-jlee jfev vyívúřsjsy řidiči přenosové cesty. Dalši zdokonalani vynálezu spočívá v tom. 
ži. i": ,4 <, Hvtáhi trubku ja nepojen kuželový zásobník pryskyřice, který Je vybaven indikáto-
rmi.- j cha ŕiáplnš. 

Kontinuólříi regenerační ionexové kolona podle vynálezu splňuje všechny požadavky na 
vadami tscihnologíclsáho procaeu separace užitečné komponenty v hydrometalurgii. Tohoto 
*fsktu Js docíleno, oproti dosud používaným zařízeni». Jiným, Jednodušším zařízením. K 
ííopravo pryakyřlcn při pulsu se v kontinuální*' regenerační ionexové koloně podle vynálezu 
zásadná využívá pouze proudu provozního média, přiváděného výkonným pulsačnln čerpadlem. 
Regulační prvky jaou oíoezeny ns časové relé a dvě hladinová sondy. Uvedený zpOeob vytvá-
raní pulsů uaožňuje aby kolona byle ne t lakovou nAdobou, podstatné konstrukčně, výrobně a 
PTovaxnfi jednoduSSí než dosud používané zařízení. To přináší výrazné snížení investičních 
i provozních RákladC. 

;Ve přiložené* výkreBS je schematicky znázorněno příkladné uspořádáni kontinuální ra~ 
g&nar«Č/il ioitsxové kclony podle vynálezu. Kolona 10 Je tvořena válcovou nádobou uzavřenou 
fis a,psií,-ií žšáati sbSrnýsa dnem 12. Po obvodu horního okraje kolony 10 Je vytvořena sběrná 

tiél 1_3 •«•spatřaná výstupem zregenerované pryskyřice. Oo kolony 10, a to v JeJi podélné 
•Jää, ja 2aúatž«a přivodni trubka 20, na Jejímž vnějším konci Je vytvořen kuželový zásob-
ník ži opatřený přívodem l nasycené pryskyřice a odvodem VI transportního roztoku. Sběrné 
iírte 12 -I'5 a(i válcové části kolony K> odděleno zcezovacío roštem 11. Kuželovým zásobníkom 
21 ja de přívodní trubky 20 zaústěn ajektor 30 s řízeným vstupem V reganeráto. Pod vlkem 
14 Uolony 10 jo upevněn rozdělovači prstenec _15 opatřen vstupem III rsgeneračnlho roztoku. 
Kuželový zásobník 21 je vybaven indikátorem 24 Jeho náplně a sítem 22. Součásti kolony 10 
je pulsačni čerpadlo 40 napojené svým vstupem na zásobní nádobu 50 rsgsnerátu. Zásobní 
nádobe 50 ja opatřena sifonovým přepadem 1JL a snímačem 51 výSky hladiny. Výtlačným po-
trubia jo puleačn.1 čerpadlo 40 napojeno přes Jednosměrný uzavírací vsntil 42 na vý-
stupní foádlo sběrného dna 12 kolony 10 a na řízený vstup V ejoktoru 30. Zásobní nádoba 50 
js přívodním potrubím 43 přes automaticky uzaviratelný ventil napojena na výstupní 
ísrdlo sběrného dna 12 kolony 10. Snímač 51 výěky hladiny v zásobní nádobě 50, pulsačni 
čarpatllo 40 a automaticky uzaviratelný ventil 41 Jsou přenosovými řídicími cestami napo-
jeny tw řidiči blok 60 obsahující časové relé 61. 

Ma&ycená pryskyřice Je do kolony 10 přiváděna přívodem JI. V kuželovém zásobníku je 
aitea 22 oddělán a odvodem VI odváděn přebytečný transportní roztok. Nasycená pryskyřice 
aie při puleu posunuje přívodní trubkou 20 do pracovní části kolony 10, přičemž část zre-
gsnerovsné pryskyřice přepadá z kolony 10 do sběrné drenéže _13 odkud Je odváděna výstupem 
IV. Rozdělovači» prstencem 15 Je do kolony 10 přiváděn regenerační roztok. Regenerace 
pryskyřice probíhá scezovánim regeneračního roztoku přes pryskyřici a scezovací rošt 11. 
Proti proudu tohoto roztoku e« při pulsech pohybuje lonexová pryskyřice. Puls se vytváří 
zpětný® vtláčením nastavitelného objemu regenerátu mechanickým pulsačním čerpadlem 40 ze 
zásobní nádoby SO do prostoru nad kónickým sběrným dnem 12 kolony 10 a do ejektoru 30. 
Tla tíocháïi k nadzvednuti pryskyřice v koloně 10 a přeplavení části zregenerované 
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pryskyřice přes hranu kolony 10 do sběrné drenáže 13 a zavedeni nasycené pryskyřice z 
kuželového háaobniku 21 přívodní trubkou 20 do kolony 10 nad scezovacl rošt 11. V době 
•ezi pulsy protéká p/ee pryskyřici v koloně 10 volnýa průtokem regenerační roztok. Pro-
bíhající iontovou výměnou se z regeneračního roztoku etává rageneráť a je odváděn přes 
ecezovaci rošt přívodním potrubia 43 do zásobní nádoby 50. V zásobní nádobě 50 je 
tekto připraven objem regenerátu pro dalěi puls. Sifonovým přepaden II se zaaezuje pře-
trženi sloupce kapaliny v koloně 10. Změnou výěky sifonového přepadu II Je aožno něnit 
rychlost filtrace regeneračního roztoku přes pryskyřici. Frekvence pulsů se řídi poaocl 
časového relé 51 řídicího bloku 60, které dává povel k uzavřeni autosaaticky uzaviratsl-
ného ventilu 41 na přivodnla potrubí 43 a zapnuti pulsačniho čerpadla 40. Objea pulsu 
Je dán snímačem 51 výěky hladiny, který vysílá povel k vypnuti pulsačniho čerpadla 40 
a otevřeni automaticky uzavíratelného ventilu 41. Puls trvá až desítky sekund. 

Jednoduchost, provozně ověřená účinnost, spolehlivost a hlavně nenáročnost při 
konstrukci a výrobě. Jakož 1 podstatně nižSi požadavky na měřeni a regulaci, vytvářejí 
předpoklady pro široké zavedeni kontinuální reijeneračni lonexové kolony podle vyyélezu, 
zejména pro separaci užitečné koaponanty v hydroaetalurgii. 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

1. Kontinuální regenerační iónexová kolona, zejména pro separaci užitné komponenty v 
bydrometalurgii, vyznačená tím, že ke spodní části kolony (10) je připojeno pulsačnl 
čerpadlo (40) napojené na zásobní nádobu (50) opatřenou snlaačea (51) výěky hladiny 
a sifonovým přepadem (II), přičenž ve etřednl části kolony (10) a to v jejl přívodní 
trubce (20) je umístěn ejektor (30) s řízený» vstupea (V), přtčeaž déle na spodní 
část kolony (10) Jsou napojena dvě potrubí, z nichž výtlačné potrubí (44) je nepoje-
no přes jednosměrný uzavírací ventil (42) na výstup pulsačniho čerpadla (40), zatla-
co přívodní pptrubí (43) Je napojeno přes av*oaaticky uzavíratslný ventil (41) na 
vstup pulsačniho čerpadla (40) a na zásobní nádobu (50). 

2. Kontinuální regenerační lonexové kolona podle bodu 1, vyznačená tln, že na enlaač (51) 
ja napojen řídicí blok (60) obsahující časové relé, přičeaž aezi řídlcia blokea (60) a 
autoaaticky uzavíratelným ventilem (41) a pulsačnia čerpadle» (40) jsou vytvořeny 
řídicí přsnosové cesty. 

3. Kontinuálni regenerační ionexová kolona podle bodu 1, vyznačená tla, že na přívodní 
trubku (20) Je napojen kuželový zásobník (21) pryskyřice, který Je vybaven indiká-
torem (Ž4) jeho náplně. 

o PS č. B. 
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