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Abstract: 

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

groundwater. Reverse osmosis is working at the ion level, cyanides were converted into their ionic 

form. The inlet solution was therefore alcalized to pH higher than 10. The reverse osmosis separation 

was run on the plate-and-frame module, and on the spiral-wound module. The best results were 

measured with the pH of 11.3. Permeate was still containing highly concentrated cyanides, therefore 

two steps separation was performed during the experiments. That is, the first step permeate being used 

as the inlet solution in the second one. In this last case, water was purified of 67,3 mg/l down to 4,46 

mg/l. 
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Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá použitím membránových separačních procesů pro odstraňování kyanidů 

z podzemních vod. Jelikož reverzní osmóza pracuje na úrovni iontů, bylo nutné převést přítomné 

kyanidy do iontové formy. Toho bylo docíleno alkalizací vstupního roztoku na pH více než 10. 

Separace reverzní osmózou byla prováděna na deskovém modulu a na spirálně vinutém modulu. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při pH 11,3. Permeát však stále obsahoval kyanidy ve vysoké 

koncentraci a bylo tedy nutné provádět dvoustupňové separační experimenty, kdy permeát z prvního 

stupně byl použit jako vstupní roztok do stupně druhého. V tomto případě byla voda vyčištěna 

z původní koncentrace 67,3 mg/l na koncentraci 4,46 mg/l. 
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Úvod 

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

toxické látky nejen pro vodní organismy a člověka. Proto je nezbytné, aby se ve vodním prostředí 

nevyskytovaly a lokality, které jsou kontaminované právě kyanidy, byly co nejdříve vysanovány. 

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

membránovými procesy, konkrétně s metodou reverzní osmózy (Pitter, 2009). 

 

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. 
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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 

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 (Melzoch, 2007). 

 

Metodika 

Pro realizaci experimentů byly použity membránové separační jednotky LAB M20 a LAB M240SW. 

Obě zařízení byla navržena na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT, na základě předchozích 

zkušeností s provozováním starších zařízení od dánského výrobce Alfa Laval. Zařízení jsou určena 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.  

 

Pro počáteční fázi experimentů, které měly za účel stanovení nejlepších separačních podmínek, bylo 

použito zařízení LAB M20 s deskovým membránovým modulem sestaveným z 28 membrán 

RO98pHt, vyrobených švédskou firmou ALFA LAVAL, o celkové filtrační ploše 0,4872 m
2
 se 

zásobní nádrží o objemu 12 litrů. Zařízení je možné použít pro roztoky o širokém rozsahu pH. 

Pracovní tlak zajišťuje pístové čerpadlo, které je schopné dosáhnout tlaku až 6 MPa. Chlazení se 

provádí vodou pomocí zabudovaného průtočného výměníku kapalina – kapalina. 

 

Závěrečná separace reálného vzorku byla provedena na separační jednotce LAB M240SW. Na rozdíl 

od předchozí jednotky, tato jednotka obsahuje spirálně vinutý modul BW30-2540 z tenkovrstvého 

kompozitního polyamidu, který vyrobila firma Filmtec. Membrána má plochu 2,6 m
2
 a podle 

vyjádření výrobce může pracovat při pH 2 – 12 a tlaku až 4,1 MPa. Zařízení má zásobní nádrž na 

50 litrů, pístomembránové čerpadlo Wanner G10XK s motorem Siemens 1LA7. Použité čerpadlo je 

schopné čerpat roztoky kyselin a zásad i s obsahem krystalů do 1 mm. Požadovaný pracovní tlak se 

nastavuje regulací ventilu. Zařízení je pro případ poruchy nebo chyby obsluhy vybaveno 

bezpečnostním ventilem, který neumožní překročení předem nastaveného tlaku a tím zabraňuje 

poškození zařízení. Zjednodušené schéma zařízení je znázorněno na obr. 1.  

 

 
 

Obr. 1: Schematický popis membránové separační jednotky LAB M240SW. 1 - vstupní roztok, 2 - 

zásobní nádrž, 3 - pístomembránové čerpadlo, 4 – výměník, 5 - přívod chladicí vody, 6 - odvod 

chladicí vody. 7 – manometr na vstupu do membránového modulu, 8 - membránový modul, 9 - 

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

12 - odvod koncentrátu 



Pro naše experimenty byly použity reálné vzorky kontaminované podzemní vody odebírané z vrtů, 

nalézajících se na anonymní lokalitě.  

 

Nejdříve byly provedeny testovací pokusy na separační jednotce LAB M20. Celkem bylo provedeno 5 

experimentů, jednalo se o jednu jednostupňovou separaci (RUN 7) a o dvě dvoustupňové separace 

(RUN 8 a 9), kdy permeát z prvního stupně byl použit jako vstupní roztok do druhého stupně. U všech 

reálných vzorků bylo pH upravováno pomocí vápenného mléka. Při jednostupňové separaci bylo 

ponecháno původní pH roztoku (10,2), při první dvoustupňové separaci byl roztok alkalizován na 

ideální pH (>11,5) a při druhé dvoustupňové separaci bylo zvoleno pH, při kterém ještě nedochází ke 

srážení uhličitanu vápenatého (10,5). Roztoky byly před samotnou separací filtrovány přes tkaninový 

filtr. Všechny experimenty probíhaly za specifických podmínek, které jsou shrnuty v tabulce č. 1. 

 
Tab. 1: Specifické vstupní podmínky jednotlivých runů reálných vzorků na separační jednotce LAB 

M20; t = 20 °C, p = 20 bar 

  

Run V pH cvolné CN
-
 κ 

 [l]  [mg/l] [mS/cm] 

7 16,5 10,2 92,9 6,35 

8a 16 11,8 78,8 5,86 

8b 10 11,1 6,99 0,68 

9a 16 11,1 95,7 8,24 

9b 10 11,3 77,1 0,54 

 

Závěrečná separace byla opět dvoustupňová (RUN 10 a RUN 11). Byla provedena na separační 

jednotce LAB M240SW a probíhala při teplotě 20 °C. Během prvního experimentu byly udržovány 

konstantní vstupní podmínky (tlak, teplota) až do doby, kdy průtok permeátu klesnul pod 

požadovanou úroveň. V tom případě byl zvýšen pracovní tlak až na konečných 25 bar. Jelikož pH 

permeátu z RUNu 10 nebylo dostatečné pro účinné odstranění kyanidů další separací, bylo upraveno 

přídavkem vápenného mléka.  

 

Na základě všech předchozích experimentů a poznatků byly stanoveny podmínky pro závěrečnou 

velkoobjemovou separaci reálného vzorku, které jsou uvedeny v tab. 2. Separace měly opět obdobný 

průběh jako všechny předchozí. 

 

Tab. 2: Specifické vstupní podmínky dvou běhů na separační jednotce LAB M240SW; t = 20 °C 

 

Run V p pH cvolné CN- κ 

 [l] [bar]  [mg/l] [mS/cm] 

10 120 15 11,1 67,3 6,43 

11 100 10 11,3 39,6 1,11 

 

Výsledky a diskuse 

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

znázorňuje hodnoty z RUNu 10.  

 



 
 

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 jednak 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. Koncentrační faktor je definován jako poměr celkového vstupního objemu ku 

objemu koncentrátu. Míra poklesu permeačního výkonu potom v praxi udává četnost intervalů čištění 

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

 

Analytická data vstupů, směsných permeátů a konečných koncentrátů ze všech RUNů jsou uvedena 

v souhrnné tabulce, viz tab. 3. 

 

Vzorky podzemních vod z vrtů 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). Vstupní vzorky byly kontaminovány kyanidy 

o koncentraci od 66,1 mg/l (RUN10), 78,7 mg/l (RUN8), 92,9 mg/l (RUN7) a 113 mg/l (RUN9).  

 

Jak je patrné z tab. 3, při všech experimentech byla dosažena velmi vysoká míra odstranění 

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

odstranění kyanidů, je plně závislá na hodnotě pH vody. Je tedy zřejmé, že při vyšším pH v závislosti 

na distribučním diagramu se budou kyanidy z vody lépe separovat. Dalším alkalizováním roztoku, 

však zvyšujeme solnost roztoku, která se poměrně negativně promítne na rychlejším zanášení 

membrány a tedy snížení permeačního výkonu. Dalším problémem při práci ve vysokých oblastech 

pH je odolnost membrány, v tak agresivním prostředí. Naše membrána může dle výrobce pracovat 

v rozmezí pH 2-12. Pro separace ve vyšším pH by tedy bylo nutné použít odolnější membrány. 

Celkově však při experimentech 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.  

 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dvoustupňové separaci u  RUNu 8a a 8b, kdy bylo dosaženo 

skoro 99% účinnosti odstranění kyanidů ze vstupního roztoku. Například při RUNu 7 bylo dosaženo 

pouze 12% odstranění kyanidů, což můžeme vysvětlit poměrně nízkým pH vstupu. 



Tab. 3: Analytická data reálných vzorků ve vstupech, směsných permeátech a koncentrátech 

 

Run Vzorek NH3 Fe Na K Ca Mg TOC TIC Cl
-

NO2
-

SO4
2-

NO3
- F

-
CN

-
κ pH

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/cm]

vstup 

neupr.
297,6 132,7 2130 248,0 < 0,5 < 0,5 72,6 164,2 539,0 21,1 854 24,0 67,1 92,9 7,90 10,2

konc. 281,7 777,7 8922 1021,0 2,9 1,36 2083,5 2211,7 2730,0 131,0 4760 418,0 523,0 122,0 30,10 10,3

perm. 227,1 < 1 107 1,1 < 0,5 < 0,5 9,2 33,8 9,7 < 0,5 < 2 2,1 1,1 81,8 0,61 10,6

vstup 

neupr.
- 31,5 1196 148,3 2,9 1,16 290,1 418,3 732,0 5,0 518 49,7 55,2 - - -

vstup upr.      200,8 28,0 1290 155,2 1,0 < 0,5 177,1 215,4 686,0 < 0,5 454 27,3 37,0 78,7 5,60 11,8

konc.          173,3 590,9 5760 691,5 1,7 < 0,5 869,3 534,7 6990,0 < 0,5 4930 549,0 547,0 324,0 22,80 11,8

perm.        179,4 < 1 < 1 10,0 < 0,5 < 0,5 3,5 2,1 5,5 0,8 < 2 1,7 1,3 7,0 0,73 11,0

konc.          148,6 < 1 241 30,8 12,2 0,57 10,4 21,5 503,0 < 0,5 384 64,0 22,0 21,0 1,59 11,4

perm.      152,4 < 1 < 1 3,4 < 0,5 < 0,5 2,5 2,4 < 2 < 0,5 < 2 1,0 0,4 0,8 0,26 10,7

vstup 

neupr.       
- - 2121 215,1 0,8 < 0,5 823,1 489,4 599,0 12,2 704 24,0 54,9 - - -

vstup upr.      293,7 110,2 1632 251,1 < 0,5 < 0,5 315,3 463,0 550,0 19,8 900 27,5 69,8 113,0 8,00 10,5

konc.          277,3 502,3 8993 962,4 5,3 1,31 1930,2 1497,1 1900,0 < 0,5 4320 28,0 530,0 136,0 27,60 10,3

perm.        226,6 < 1 100 10,6 < 0,5 < 0,5 9,2 23,8 25,9 1,2 5 5,5 3,1 77,1 0,54 10,8

konc.          212,8 < 1 371 26,0 3,4 1,21 21,2 73,6 251,0 < 0,5 370 53,0 38,0 189,0 1,21 10,5

perm.        207,2 < 1 16 3,7 < 0,5 < 0,5 9,7 5,4 3,0 < 0,5 < 2 1,0 0,7 32,6 0,26 10,5

vstup 

neupr.
- - 1831 206,1 0,9 < 0,5 423,4 290,2 572,0 15,3 812 25,4 63,9 66,1 5,71 10,0

vstup upr. 286,6 80,9 1511 198,8 1,2 < 0,5 396,9 234,6 575,0 13,8 735 24,7 58,4 67,3 5,40 10,8

konc. 241,6 865,0 17509 2116,5 12,0 1,06 3789,5 4248,0 5410,0 127,0 7090 761,0 624,0 316,0 43,10 11,0

perm. 255,5 < 1 965 11,2 < 0,5 < 0,5 13,1 10,5 14,5 1,1 5 3,3 1,9 40,7 0,40 10,3

vstup upr. 235,0 0,2 290 13,3 < 0,5 < 0,5 11,1 12,5 79,2 7,0 35 22,0 10,0 39,6 1,11 10,7

konc. 246,7 1,8 816 69,7 < 0,5 < 0,5 107,7 68,2 479,0 < 0,5 475 95,0 52,0 317,0 8,65 11,6

perm. 250,5 < 1 15 5,3 < 0,5 < 0,5 3,3 3,6 2,4 < 0,5 < 2 1,1 0,3 4,5 0,26 10,0
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Závěr 

Experimenty byla odzkoušena separace kyanidů z reálných vzorků kontaminovaných podzemních vod 

pomocí reverzní osmózy. V první fázi experimentu se zjišťovaly vhodné podmínky separace kyanidů, 

následně pro zpracování velkých objemů byla provedena  dvoustupňová separace. Poznatky z těchto 

měření se posléze aplikovaly na závěrečnou velkoobjemovou separaci reálného vzorku. 

 

Z experimentů s reverzní osmózou vyplynulo, že se kyanidy separují tím snáze, čím je vyšší pH. 

Z těchto důvodů byla závěrečná velkoobjemová separace provedena při pH 11,3. Vzhledem 

k předchozím výsledkům bylo patrné, že při objemu 120 l a koncentraci kyanidových iontů 67,3 mg/l 

bude nutné separaci provést dvoustupňově, přičemž před druhým stupněm bylo v čištěné vodě opět 

upraveno pH. I přesto bylo dosaženo konečné koncentrace pouze 4,46 mg/l. Celkově došlo ke snížení 

koncentrace kyanidů na 5 %. 

 

Závěrečná analýza všech vstupů, konečných koncentrátů a směsných permeátů reálných vzorků 

ukázala, že na účinnost separace nemá přítomnost dalších iontů zásadnější vliv. Všechny měřené ionty 

(Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
 aj.) kromě amoniaku se velice ochotně separovaly za daných 

podmínek také. Amoniak zůstával ve stejných koncentracích jako ve vstupech i v permeátech. Pro 

jeho odstranění pomocí reverzní osmózy je potřeba snížit pH alespoň na 6. Podle naměřených hodnot 

se zdá, že účinnost separace neovlivnilo ani vysrážení uhličitanu vápenatého, tato hypotéza by se ale 

musela ještě potvrdit dalšími experimenty. 

 

Práce je dobrým odrazovým můstkem pro praktické využití reverzní osmózy k čištění 

kontaminovaných vod kyanidy, ale bylo by potřeba před samotnou realizací vyzkoušet poloprovoz 

s jasně stanovenými podmínkami, které budou navrženy přímo pro danou lokalitu a vodu 

o konkrétním složení. 
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