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Abstract: 

This paper is focused on the use of membrane separation processes for the cyanide removal from 

groundwater. For separation of untreated samples and samples which were pretreated by CaO, reverse 

osmosis was used. Using experiments, mentioned later, and their results, this work should also 

evidence about the appropriateness or inappropriateness of these methods in this field. Reverse 

osmosis confirmed its fitness for usage in this issue. Regardless the pretreatment by CaO addition, 

reverse osmosis proved to be suitable and efficient in cyanide removal. 
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Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá použitím membránových separačních procesů pro odstraňování kyanidů 

z podzemních vod. Pro separaci předem neupravených vzorků a vzorků, které byly upraveny přidáním 

CaO, byla použita reverzní osmóza. Pomocí dále zmíněných experimentů a výsledků z nich by tato 

práce měla být také dokladem o vhodnosti či nevhodnosti použití těchto metod v rámci dané 

problematiky. Jak je dále v příspěvku uvedeno, tak reverzní osmóza potvrdila své předpoklady pro 

využití v dané problematice. Pomocí reverzní osmózy došlo k výraznému snížení celkových kyanidů 

v obou vzorcích bez ohledu na předčištění. 
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Úvod 

Podzemní voda slouží pro většinu obyvatel jako zdroj pitné vody. Je proto nutné, aby dosahovala, co 

možná nejvyšší jakosti. Reálně je však podzemní voda znečištěna mnoha škodlivými látkami, jako 

jsou např. kyanidy. Do podzemní vody se kyanidy dostávají pouze v důsledku antropogenní činnosti. 

Jednou z možných metod odstranění kyanidů z podzemních vod je sanace spojená s tlakovými 

membránovými procesy, konkrétně s metodou reverzní osmózy. 

 

Membránové separační technologie 

Membránové separační procesy zahrnují velice rozsáhlou skupinu procesů a jsou charakteristické tím, 

že produkují minimálně dva kvalitativně odlišné proudy.  

 

Jedná se o multidisciplinární technologie, které mohou být využity pro široké spektrum separačních 

postupů. Jsou to „čisté“ a energeticky úsporné alternativní technologie k dnes používaným procesům. 

Celá technologie pracuje na poměrně jednoduchém principu. Vstupní proud, který je označován jako 

nástřik, je pod tlakem veden do modulu, ve kterém jsou uloženy membrány. Přes separační membránu 

projdou pouze částice menší, než je velikost pórů membrány. 

 

Pro funkčnost celého procesu je nezbytně důležitá hnací síla, která kompenzuje přirozený odpor 

membrány, který je kladen na separované složky v toku. Pro vyvolání a udržení separačního procesu 

je nutno tento odpor překonat hnací silou. Hnací silou každého membránového procesu je 

transmembránový gradient. Jednou z možných hnacích sil je tlakový gradient a procesy, které pracují 
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na jeho principu, jsou pak tlakové membránové procesy. Tlakové membránové procesy se dělí podle 

velikosti pórů membrány a podle velikosti aplikovaného pracovního tlaku na mikrofiltraci, 

ultrafiltraci, nanofiltraci a reverzní osmózu. 

 

Metodika 

Pro realizaci experimentů byla použita membránová separační jednotka LABM240SW. Zařízení bylo 

navrženo na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT na základě předchozích zkušeností 

s provozováním starších zařízení od dánského výrobce Alfa Laval. Zařízení je určeno pro práci ve 

vsádkovém režimu, který je realizován postupným odebíráním produkovaného permeátu ze systému. 

Tím je vstupní vzorek postupně zahušťován, čímž je dosaženo požadovaného koncentračního faktoru. 

Zjednodušené schéma zařízení je znázorněno na obr. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Schematický popis membránové separační jednotky LABM240SW. 1 - vstupní roztok, 2 - 

zásobní nádrž, 3 - pístomembránové čerpadlo, 4 – výměník, 8 - membránový modul, 5 - přívod 

chladicí vody, 6 - odvod chladicí vody. 7 – manometr na vstupu do membránového modulu, 9 - 

manometr na výstupu z membránového modulu. 10 – regulační tlakový ventil. 11 – odvod permeátu, 

12 - odvod koncentrátu 

 
Zařízení se skládá ze zásobní nádrže na 50 litrů, pístomembránového čerpadla Wanner G10XK 

s motorem Siemens 1LA7. Použité čerpadlo je schopné čerpat roztoky kyselin a zásad i s obsahem 

krystalů do 1 mm. Zařízení je vybaveno spirálně vinutým membránovým modulem BW30 - 2540 od 

firmy Filmtec, plocha membrány v modulu je 2,6 m
2
. Dle údajů výrobce může membrána pracovat v 

širokém rozmezí pH (2 – 12) a tlaku až 4,1 MPa. Požadovaný pracovní tlak se nastavuje regulací 

ventilu. Hodnoty pracovních tlaků lze odečítat ze dvou analogových tlakoměrů umístěných před a za 

membránovým modulem. Rozdíl tlaků na obou tlakoměrech umožňuje zjistit aktuální tlakovou ztrátu 

membránového modulu. Zařízení je pro případ poruchy nebo chyby obsluhy vybaveno bezpečnostním 

ventilem, který neumožní překročení předem nastaveného tlaku a tím zabraňuje poškození zařízení. 

 

Pro experimenty reverzní osmózy byly použity jednak surové neupravené vzorky a dále také vzorky, 

do kterých byl přidán CaO tak, aby došlo k částečnému vysrážení uhličitanů. Uhličitany ve vysoké 

koncentraci totiž příliš zvyšují iontovou sílu roztoku, čímž mohou znesnadňovat samotnou 

membránovou separaci. V některých případech může dojít ve vznikajícím koncentrátu během separace 

až k vysrážení uhličitanů, což je z provozního hlediska naprosto nepřípustné a je tedy nutné tomuto 

jevu předcházet za všech okolností.  



Celkem byly provedeny čtyři separační testy, označené jako RUN1 - RUN4. Všechny experimenty 

probíhaly ve vsádkovém režimu. Objem vstupu byl použit vždy 30 l. Všechny testy probíhaly za 

stejných provozních podmínek. Pro jednotlivé RUNY byly použity tyto vstupní roztoky:  

RUN 1 vzorek z vrtu A bez předúpravy  

RUN 2 vzorek z vrtu A předupraven srážením oxidem vápenatým (pro dosažení pH 12 bylo 

spotřebováno 220g CaO na 100l vzorku)  

RUN 3 vzorek z vrtu B bez předúpravy  

RUN 4 vzorek z vrtu B předupraven srážením oxidem vápenatým (pro dosažení pH 12 bylo 

spotřebováno 200g CaO na 100l vzorku) 

 

Vstupní roztok byl konstantním průtokem 12 l/min cirkulován přes spirálně vinutý modul. Permeát byl 

kontinuálně odváděn ze systému, tím docházelo k postupnému zakoncentrování vstupního roztoku. 

Pracovní tlak byl nastaven na 3 MPa v průběhu všech experimentů. Teplota byla udržována na 

konstantní úrovni 20 °C. V průběhu testu byl ve zvolených intervalech měřen průtok a parametry 

vstupu (koncentrátu) a okamžitého permeátu.  

 

Při experimentech bylo dosaženo koncentračního faktoru 5, což znamená, že 80 % vstupního objemu 

bylo zpracováno na permeát, celkem bylo tedy z 30 l vstupního roztoku odebráno 24 l permeátu. Tento 

koncentrační faktor je při objemu vstupního roztoku 30 l maximální možný dosažitelný z hlediska 

konstrukce zařízení, kde je nutný minimální objem zbylého koncentrátu 6 l. Pokud by bylo potřeba 

dosažení větší konverze (např 90 %) musel by být navýšen objem vstupního roztoku na 100 litrů. 

 

Výsledky a diskuze 

Na obr. 2 je zobrazen graf závislosti permeačního výkonu na koncentračním faktoru. Tento graf 

znázorňuje hodnoty z RUNu 1. Naměřené hodnoty z ostatních RUNů dosahovaly podobných 

výsledků.  
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Obr. 2: Graf závislosti permeačního výkonu na koncentračním faktoru 

 

S postupným zakoncentrováním roztoku dochází ke dvěma jevům typickým pro všechny membránové 

procesy. Dochází jednak k nárůstu vodivosti permeátu, jelikož je membránou propouštěno větší 

množství složek (po ustálení výkonu prochází membránou přibližně 5 % rozpuštěných látek

 



přítomných ve vznikajícím koncentrátu), a za druhé ke snižování permeačního výkonu. Tyto jevy 

nastávají se zvyšující se vodivostí koncentrátu s tím, jak roste obsah rozpuštěných látek v roztoku 

a osmotický tlak roztoku.  

 

Míra poklesu permeačního výkonu potom v praxi udává četnost intervalů čištění membrány. Poklesu 

permeačního výkonu lze do určité míry zabránit i zvyšováním provozního tlaku.  

 

Předúprava srážením oxidem vápenatým byla uvažována z důvodu částečného odstranění iontů, 

zejména pak uhličitanů. Tento předpoklad potvrzují i výsledky chemických rozborů jednotlivých 

proudů (tab. 1 a tab. 2). V obou případech mělo srážení za následek snížení obsahu uhličitanů a RAS 

ve srážených vzorcích. V případě vzorku z vrtu B došlo i ke snížení obsahu kyanidů. Průběh 

separačních experimentů byl velice podobný, a proto výše zmíněná předúprava neměla na průběh 

separace zásadnější vliv. 

 

S přihlédnutím k výše popsaným skutečnostem se tedy jeví předúprava kontaminované vody srážením 

jako neúčelná, navíc při ní dochází k produkci dalšího odpadního proudu – pevné fáze po srážení. 

Nicméně je nutné konstatovat, že laboratorní zkoušky nemohou svým charakterem postihnout stabilitu 

zařízení v dlouhodobějším období, kde se odstranění RAS a uhličitanů za pomoci srážení může ukázat 

jako nezbytné. 

 

V tab. 1 a tab. 2 jsou uvedeny výsledky chemických rozborů vstupních a vystupujících proudů 

z jednotlivých experimentů.  

 

Tab. 1: Výsledky chemických analýz z RUNu 1 a 2 

 

označení vzorku RUN 1 RUN 2 

ukazatel vstup perm. konc. vstup perm. konc. 

pH   10,1 9,8 10,1 12,3 11,7 12,7 

vodivost mS/m 635 75,6 1710 983 130 2140 

RAS mg/l 3930 115 12700 4250 305 7740 

RL-105 mg/l 4970 133 15400 4690 337 8530 

CHSK-Cr mg/l 528 40 1640 444 25,3 1570 

N-NH4 mg/l 293 194 226 215 187 201 

CN-celk mg/l 196 65,8 402 301 4,29 242 

CN-vol mg/l 47 31,2 111 63,4 3 206 

CO3
2-

 mg/l 1570 423 3560 786 270 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 2: Výsledky chemických analýz z RUNu 3 a 4 

 

označení vzorku RUN 3 RUN 4 

ukazatel vstup perm. konc. vstup perm. konc. 

pH  10,9 12 11 12,5 11,9 12,8 

vodivost mS/m 1130 37,1 2760 1260 110 3240 

RAS mg/l 8160 55 17800 6160 333 23400 

RL-105 mg/l 9760 67 20400 7140 363 29200 

CHSK-Cr mg/l 1220 33 3680 1100 26,6 3280 

N-NH4 mg/l 476 384 437 434 391 388 

CN-celk mg/l 141 1,21 294 64,5 0,316 203 

CN-vol mg/l 1,74 0,783 4,45 1,91 0,11 3,31 

CO3
2-

 mg/l 2180 300 7860 1820 300 5520 

 

Vzorky podzemních vod z vrtů A a B obsahují velké množství rozpuštěných látek, přítomny jsou 

zejména uhličitany, sírany a sodné kationty, dále vzorky obsahují velké množství amoniakálního 

dusíku a také organických látek (stanovených jako CHSKCr). Oba vzorky jsou kontaminovány kyanidy 

o koncentraci 196 mg/l v případě A, respektive 141 mg/l v případě B.  

 

Jak je patrné z tabulek, při všech experimentech byla dosažena velmi vysoká míra odstranění 

anorganických iontů. U většiny složek se tato míra odstranění pohybovala kolem 99 %. Membránou 

pronikalo pouze malé množství látek, jako je například amoniakální dusík, který je obecně hůře 

separovatelný za vyšších hodnot pH. Pro zlepšení separace amoniakálního dusíku by bylo nutné 

provést okyselení vstupního roztoku, což může vést k nežádoucímu uvolňování kyanidů z roztoku.  

Ve všech experimentech kromě RUNU1 došlo k více než 98% odstranění celkových kyanidů. 

Vysokou koncentraci kyanidů v permeátu z RUNU1 nelze objektivně vysvětlit. Jako nejsnazší 

vysvětlení se jeví chyba ve stanovení, jelikož ostatní složky roztoku byly při tomto experimentu 

odstraněny stejnou mírou jako u ostatních experimentů. Z ostatních vzorků byly kyanidy odstraněny 

ve vysoké míře, pro potvrzení nebo vyvrácení výše uvedených domněnek by bylo nutné experiment 

zopakovat.  

Některé naměřené hodnoty v koncentrátech nemusejí odpovídat skutečnosti, protože v koncentrátech 

zřejmě došlo během transportu vzorků do analytické laboratoře ke krystalizaci přesycených složek 

(uhličitany, sírany). Metodou rentgenové difrakce byly ve vykrystalizovaných fázích koncentrátů 

stanoveny zejména uhličitany vápenaté a sodno-vápenaté. 

 

Závěr 

Byla zkoumána možnost odstranění kyanidů z kontaminovaných podzemních vod pomocí technologie 

reverzní osmózy. Pro experimenty byly použity dva druhy kontaminovaných vod (vrty A a B). 

S každým vzorkem byly provedeny 2 experimenty:  

1. Separace bez předúpravy  

2. Předúprava vzorku srážením pomocí oxidu vápenatého a následná membránová separace  

 

Provedené experimenty obecně potvrdily použitelnost reverzní osmózy pro úpravu těchto vod. Ve 

všech experimentech bylo dosaženo vysoké míry odstranění doprovodných iontů a kromě RUNU1 

došlo ve všech experimentech k 98% odstranění kyanidů. Nízkou míru odstranění kyanidů v případě 

RUNU1 se nepodařilo uspokojivě vysvětlit.  

 

Použití předúpravy za pomoci srážení oxidem vápenatým mělo u veškerých takto zpracovaných 

vzorků za následek snížení obsahu RAS a uhličitanů. V případě vzorku B došlo i ke snížení obsahu 



kyanidů. Experimenty nicméně prokázaly, že rozdíl v permeačních výkonech a dosaženém 

zakoncentrování je pro předupravené i nepředupravené vzorky prakticky minimální. Na základě 

provedených laboratorních experimentů však nelze vyloučit potřebnost předúpravy v provozním 

měřítku, jelikož laboratorní experimenty nemohou potvrdit či vyvrátit stabilitu procesu v středně 

a dlouhodobém měřítku. Při všech experimentech bylo dosaženo stabilního průběhu separace 

s dostatečným permeačním výkonem.  

 

Pro další postup by bylo vhodné ověřit laboratorní výsledky v poloprovozním měřítku, zejména se 

zaměřit na středně a dlouhodobou stabilitu procesu, dále pak nutnost předúpravy, nutnost dávkování 

antiscalantu apod. 
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