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Abstrakt  

Tato bakalářská práce studuje fyzikální a chemické metody čištění odpadních vod 

s obsahem kyanidů. Rešeršní část pojednává o odpadních vodách ze zpracování dehtu 

s obsahem kyanidu. O možných fyzikálních a chemických metodách odstranění kyanidů 

z vodných roztoků s bližším zaměřením na odstranění kyanidů pomocí ferátu. Praktická 

část potvrzuje degradaci ferátu ve vodném prostředí, prokazuje účinnost odstranění 

kyanidů pomocí ferátu a nachází vhodnou kombinaci koncentrací roztoku ferátu a roztoku 

kyanidu. 
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Abstract 

This bachelor thesis studies the physical and chemical methods of treatment of 

wastewater containing cyanides. The search section discusses the wastewater from the 

processing of tar containing cyanide. Possible physical and chemical methods of removal 

of cyanide from aqueous solutions with a closer focus on the removal of cyanide using 

ferrate. Practical part confirms ferrate degradation in an aqueous medium, shows the 

effectiveness of the removal of cyanide using ferrate and finds a suitable combination of 

concentration of the solution of ferrate and cyanide solution. 
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1 Úvod 

Se vzrůstající potřebou, chránit složky životního prostředí, stoupá tlak na 

průmyslové podniky, aby více dbali na své okolí. Ne jinak tomu není ani u podniku DEZA 

a.s., sídlící ve Valašském Meziříčí. Tento průmyslový podnik se zabývá zpracováním 

černouhelného dehtu a benzolu. Při výrobě se produkují odpadní vody se silně toxickými 

kyanidy. Přes veškerou snahu podniku nejúčinněji čistit odpadní vodu, se nedaří účinně a 

levně vyčistit vodu od kyanidů. Vzešel tak požadavek o nalezení nějaké vhodnější, 

účinnější a levnější metody, jak tyto kyanidy odstranit. 

Cílem této práce je prostudovat možné fyzikální a chemické metody odstraňování 

kyanidů z vodných roztoků. Dále popsat vybranou metodu – použití ferátu. Následně zjistit 

a potvrdit teorie o degradaci ferátu ve vodném roztoku. Prokázat, zda se kyanidy 

odbourávají pomocí ferátu. A nalézt nejlepší kombinaci koncentrací roztoku kyanidu a 

roztoku ferátu, pro odstranění kyanidů. 
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2 Odpadní vody ze zpracování dehtu s obsahem 

kyanidů 

Kyanidy jsou obecně soli kyseliny kyanovodíkové. V malé míře se objevují 

v přírodě samovolně. Jsou obsaženy například v mandlích, peckách ovoce (meruňky nebo 

broskve) nebo v manioku či kukuřici. Dále se s kyanidy můžeme setkat při metabolismu 

některých bakterií, řas nebo hub. Kyanidy se objevují také jako součást vitamínu B – 12, 

kde jsou bezpečně vázány. [1], [2] 

Celkové kyanidy můžeme rozdělit dle vaznosti. Mezi volné sloučeniny kyanidu 

patří aniont kyanidu CN
-
 a kyanovodík HCN. Jednoduché sloučeniny kyanidu, obsahující 

jen jeden kationt, jsou za normálních podmínek pevné látky, výborně se rozpouštějící ve 

vodě. Komplexované sloučeniny, rozpuštěné ve vodě, tvoří kyanid s kovy a metaloidy. 

Tyto komplexované sloučeniny můžeme dělit na slabé a silné. Slabé komplexy tvoří 

kyanid se zinkem, kadmiem, mědí, niklem a stříbrem. Silné tvoří se zlatem, železem a 

kobaltem. [2] 

2.1 Vlastnosti kyanidů 

Jako většina solí i kyanidy mají krystalickou strukturu a většinou jsou bílé barvy. 

Jejich hutnota je cca  0,93 g.cm
-3

, bod varu je 25°C. Těkavost při 20°C  činí 79 obj. % 

procent. Mezi další známé vlastnosti kyanidů také patří dobrá rozpustnost v alkoholu a 

výborná rozpustnost ve vodě. Smícháním s vodou mohou mít charakteristický mandlový 

zápach (po kyanovodíku) jen zřídka kdy zápach štiplavý (po amoniaku). Jestliže kyanidy 

okyselíme, uvolňuje se z nich kyanovodík. [1], [3] 

Dostanou-li se kyanidy do vody nebo půdy jsou nestálé. Z těchto míst se mohou 

odpařovat, snáze v kyselejším prostředí, jako kyanovodík. Kyanidy se nedokáží navázat na 

částice půdy, proto se mohou vyluhovat do spodních vod. Kyanovodík se řadí mezi 

nejrychleji působící jedy, především po vdechnutí. Při požití anorganické formy kyanidu, 

se příznaky otravy objevují do několika minut. Požitý kyanid se díky kyselým žaludečním 

šťávám přeměňuje na kyanovodík. Ten má tu vlastnost, že se dál váže, díky afinitě 

kyanidového iontu k železitým iontům. Po průniku do buňky, se kyanidový iont naváže na 

trojmocné železo cytochloromoxidasy dýchacího řetězce v mitochondriích. Znamená to, že 

kyanidový iont způsobí dušení buněk a tím i celého těla. Popsaný způsob otavy kyanidy 

neplatí pouze pro člověka, ale pro všechny aerobní organismy. Rozpuštěný kyanovodík 
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dokáže pronikat to těl vodních živočichů skrze kůži, proto je nutné odstraňovat kyanidy 

z odpadních vod. [1], [3], [4] 

2.2 Obecná charakteristika odpadních vod a příslušný zákon 

Při nakládání s vodou musíme dbát mimo jiné také na to, jestli vodu 

neznečišťujeme. Děje-li se tak, můžeme hovořit už o vodě odpadní. Ta je dle zákona 

254/2001 Sb., o vodách v § 38 odstavci 1) definována takto: „Odpadní vody jsou vody 

použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotních a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení 

nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody 

jsou i pozůstatkové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro 

vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními 

vodami pozůstatkové vody ze skládek odpadu.“[5] Z této definice jasně vyplývá, že 

odpadní vody nejen produkují občané měst a obcí, ale také veřejné instituce, zemědělství a 

v neposlední řadě průmysl. 

Komunální odpadní vody vyprodukované domácnostmi a veřejnými institucemi, 

jako například školy, obchodní domy nebo úřady se čistí poměrně jednoduše v městské 

(obecní) čistírně odpadních vod. Základem je vždy mechanické čistění a následuje čištění 

bakteriální nebo chemické. S průmyslovými odpadními vodami, které vznikají přímo při 

průmyslové výrobě, je to složitější. Jestliže odpadní voda překračuje nadlimitní 

koncentrace škodlivin, řešením je mít v průmyslovém podniku speciální čistírnu odpadních 

vod. Ta je zaměřena pouze na ty znečisťující látky, které průmyslová výroba produkuje. 

Takto vyčištěná voda se, buď vypouští přímo do vodoteče, nebo je dále čištěna na obecní 

(městské) čistírně odpadních vod. 

2.3 Zpracování dehtu v podniku DEZA a. s. 

Černouhelný dehet vzniká při koksování uhlí. Koksování neboli karbonizace uhlí je 

proces, kdy se pyrolyticky, čili za nepřístupu vzduchu, rozkládá uhelná hmota při teplotách 

nad 1000°C. Teplota má zásadní vliv na složení karbonizačních produktů. „Hlavním 

produktem koksování černého uhlí je vysokoteplotní černouhelný koks. Koksárenský plyn, 

surový černouhelný dehet, surový benzol, čpavkovou vodu, síran amonný, eventuálně 

pyridinové zásady řadíme mezi chemické koksárenské produkty.“ [6] 
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V podniku DEZA a.s. se dehet zpracovává více než sto let. Během této doby se 

výrobní zařízení značně zdokonalila a zmodernizovala. Zpracování dehtu se člení na 

předdestilační úpravu dehtu a destilaci dehtu. V předdestilační úpravě dehtu se nejprve 

musí předehřát suroviny. Dále se tyto suroviny pro sestavený dehet o teplotě 50 až 70°C 

spouští do podzemních nádrží, při tomto procesu je dehet mísen s další vodou. Materiál 

v nádržích je uskladněn minimálně tři dny. Za tuto dobu se přebytečná voda oddělí od 

materiálu a je odčerpávána na přečištění. I přes to tvoří voda s dehtem stále emulze Po 

přečerpání materiálu do zásobníků, se sestavený dehet přečerpá přes filtry a sérii 

výměníků. Takto předehřátý dehet vstupuje do odsolovacího kotle. Zde oddělíme od dehtu 

další přebytečnou vodu (cca jednu třetinu objemu vody). Dále je dehet odváděn do 

odvodňovací komory. Po vstupu do kolony se uvolněním tlaku odpaří z dehtu zbývající 

část vody na požadovanou hodnotu, maximálně 0,2 procent.“ Odpařená voda a páry 

lehkého oleje se dále ochladí. Potom se v děličce odloučí lehký olej od čpavkové vody. 

Takto znečištěná voda se odčerpává na přečištění. Odvodněný dehet je dále zahříván na 

360 až 400°C a přiveden do destilační kolony. Při destilaci dehtu vzniká těkavá část, jako 

jsou dehtové oleje, a destilační zbytek, který je tvořen černouhelnou smolou. 

Z černouhelné smoly se dále vyrábí například uhlíkové anody, grafitové elektrody nebo 

pojivo izolačních a těsnících materiálů. [6] 

2.4 Odpadní vody s obsahem kyanidů 

Úpravou dehtu vznikají odpadní vody s obsahem kyanidů. Příčinou může být sama 

vstupní surovina – černouhelný dehet. Ten obsahuje sloučeniny s kyanidovým iontem. Při 

úpravě dehtu se tyto sloučeniny mohou přeměňovat. Kyanidy se tak naváží na vodu 

obsaženou v dehtu. Tuto vodu, v postupných krocích (popsaných výše) z dehtu 

odstraňujeme. Díky tomu se kyanidy vyskytují v odpadní vodě. [6] Přípustná hodnota 

znečištění celkovými kyanidy pro odpadní vodu je 1 mg.l
-1

. [7] 

2.4.1 Chemické čistění 

Odpadní vody jsou v podniku DEZA a.s. třízeny a čištěny dle druhu a stupně 

znečištění. Fyzikálně chemické metody čištění vod se využívají v Chemickém čištění 

odpadních vod. Jedná se například o odstranění fenolu, dehtu, benzolu, čpavku. Dále se 

používá ozonizace, která se mimo jiné využívá k odstranění kyanidů. Ozonizace se provádí 

na ozonizační jednotce skládající se z kontejneru, ve kterém je uložen generátor ozonu s 
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příslušenstvím, a reaktoru. Ozon v množství 12 kg O3/hod. se vyrábí z kyslíku, zdrojem je 

zásobník kapalného kyslíku s odpařovací jednotkou. V reaktoru dochází k reakci ozonu s 

prakticky všemi organickými sloučeninami obsaženými v odpadní vodě. [8] 

2.4.2 Biologické čištění 

Biologické čištění odpadních vod předčištěných na chemickém čištění a vody mírně 

znečištěné jsou dočišťovány biochemickým procesem. Princip čištění je založen na 

biologickém odbourávání (mineralizaci) organických látek obsažených v odpadní vodě až 

na H2O, CO2, NH3 případně NO2 pomocí speciálních druhů mikroorganismů. Pro snížení 

obsahu dehtových látek v odpadních vodách je před biologické čištění postavena 

elektroflotační čistírna. Po biologickém vyčištění následuje filtrace na pískových filtrech a 

vyčištěná voda odchází potrubím do pravé části laguny ve Lhotce, která slouží jako 

biologický rybník. Zde dochází k akumulaci, homogenizaci a dočištění odpadních vod. 

Přes odtokový objekt vyčištěná voda přepadá do vodoteče, řeky Bečvy. [8] 

3 Fyzikální a chemické metody odstraňování kyanidů 

z vodných roztoků 

V této části práce jsou popsány fyzikální a chemické metody odstraňování kyanidů 

z vodných roztoků. Je zde popsána degradace kyanidů jak přirozená, tak umělá. Dále 

metoda oxidace, kterou využívá podnik DEZA a. s. Detailněji je popsána metoda 

s využitím šestimocného nanoželeza - ferátu.  

V současné době v průmyslových podnicích, jako je DEZA a. s., se kyanidy 

z vodných roztoků (odpadních vod) odstraňují metodou oxidace. Nejčastěji se používá 

ozon, který je však bohužel poměrně drahý vzhledem ke spotřebě elektrické energie nutné 

k jeho výrobě. Proto jsou nyní snahy o nalezení levnější a minimálně stejně účinné metody 

k odstranění kyanidů z vodných roztoků. 

3.1 Přirozená degradace kyanidů 

Mimo chemické destrukce (popsány níže), se dokáží kyanidy degradovat přirozeně. 

Mezi přirozenou destrukci kyanidu patří volatilizace, srážení, adsorbce, biooxidace, 

oxidace na kyanát a fotolytická degradace. 
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„Volatilizace je prominentní způsob destrukce kyanidu, během které se kyanid ve 

formě plynného kyanovodíku uvolňuje z půdy, odkaliště, haldy do atmosféry nebo bude 

degradovat na NH3 a CO2. Proces se iniciuje přidáním kyselé vody.“ [2] 

Srážení rozpuštěných komplexů kovů se děje přidáním komplexovaného kovu, jako 

je železo, měď, olovo, zinek, mangan, nikl, kadmium, cín nebo stříbro. „Vznikne pevná 

fáze, která se bude usazovat na dně bazénu.“ [2] 

Volný a komplexovaný kyanid se adsorbuje na jílové minerály. [2] 

Biooxidace je děje „působením některých baktérií (například Pseudomonas) za 

účelem získání nutrientu. Vzniká mravenčan, dusičnan, amoniak, bikarbonát, síran.“ [2] 

Oxidace na kyanát volného kyanidu může proběhnout „za přítomnosti silného 

oxidačního činidla (ozón, peroxid vodíku, chlornan, plynný chlor). Kyanát je metastabilní, 

rozkládá se na amoniak a bikarbonát nebo dusičnan a oxid uhličitý.“ [2] 

Fotolytická degradace probíhá za přítomnosti ultrafialového záření. To „rozkládá i 

stabilní komplexy (například Fe(CN)6
3-

) na volný kyanid.“ [2] 

3.2 Umělá degradace kyanidů 

Mezi umělou degradaci kyanidu řadíme chemickou oxidaci, fyzikální srážení a 

biologickou oxidaci. „Chemická oxidace využívá silných oxidantů (ozón, peroxid vodíku, 

chlornan sodný či vápenatý, plynný chlor nebo kyselinu sírovou s peroxidem) ke vzniku 

kyanátu, bikarbonátu, oxidu uhličitého, dusíku, dusičnanu a amoniaku a síranu. Fyzikální 

srážení se koná přidáním železa, které způsobuje srážení nerozpustných kyanidů kovů. [2] 

3.3 Metoda ozonizace používaná v podniku DEZA a. s. 

Ozonizace je lidem známá od začátku dvacátého století. Ozon se používá jako 

oxidační činidlo pro organické i anorganické látky. Ozonizace je vhodná jako dezinfekční 

prostředek, například k dezinfekci pitné vody, vody v bazénech nebo vzduchu. 

Samotný ozon je vysoce reaktivní díky uvolňování atomu kyslíku z vlastní 

molekuly. Ozon se přemění na vzdušný kyslík a zbylý atom kyslíku reaguje zejména 

s nenasycenými sloučeninami. Potřebný ozon se však nedá skladovat, díky své těkavosti, a 

je nutné jej vyrábět přímo na místě ozonizace, a to jen tehdy, kdy je potřebný. Dnešní 

průmyslové generátory ozonu jsou založeny na tichém elektrickém výboji v plynech 
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obsahující kyslík. Tím se ozonizace dostala mezi hlavní technologie pro úpravu odpadních 

průmyslových vod.  

Pro odstranění kyanidů samotná ozonizace ovšem nestačí. Touto ozonizací se sice 

odstraní volné kyanidy, ale zároveň se z kyanidů vázaných stanou volné. Ve výsledku tak 

můžeme mít větší množství celkových kyanidů, než před ozonizací. Další nevýhodou 

ozonizace jsou vysoké provozní náklady.  

3.4 Využití nanoželeza k odstranění kyanidů 

Za nanoželezo můžeme považovat částice utvořené ze železa, menší než 100 nm. 

Na Zemi se železo vyskytuje ve formě železnanů (Fe
II
) a železitanů (Fe

III
) další formy 

železa jako elementární železo (Fe
0
) a železany (Fe

VI
) se musí vyrábět. Nulmocné, 

elementární železo je velmi vhodné pro sanaci, například důlních vod (obsahují především 

sírany a mají velmi nízké pH). Tento druh železa má velmi dobré redukční schopnosti. 

Šestimocné železo je naopak výborným oxidačním činidlem a je vhodný pro dočišťování 

odpadních vod. [9], [10] 

3.4.1 Ferát 

V poslední době se zvýšil zájem o sloučeniny šestimocného železa – železany. 

Jelikož železany jsou nestálé, vyskytuje se šestimocné železo v podobě zvané ferát 

(Fe
VI

O4)
2-

. Železany mají velký potenciál. Nejen jako čistší „zelenější“ technologie pro 

úpravu vody, ale také je můžeme využít v sanačních postupech. Z ferátu se tak vyrábí 

potenciálně méně toxické vedlejší produkty, než u jiných dezinfekčních látek (například 

chloru). Tato oxidační schopnost ferátu byla využita v pilotním měřítku k odstranění 

znečišťujících látek ve vodě a zlepšení fyzikální úpravy vody a odpadních vod. Ferát také 

oxiduje kyanidy, sulfidy, fenoly, aniliny, a barviva. Je účinný jako dezinfekce různých virů 

a bakterií. [11] Ferát ve formě pevné látky je vysoce hydroskopický. Nejen že váže na sebe 

vzdušnou vlhkost, velmi dobře se rozpouští ve vodě. 

3.4.2 Oxidace šestimocným železem v neutrálním prostředí 

Nejvyšší oxidační stupeň železa tedy Fe
VI

, můžeme použít pro oxidaci významných 

toxických kyanidových iontů ve vodném roztoku odpadní vody. Kyanidy zoxidujeme na 

kyanáty, které jsou tisíckrát méně toxické než kyanidy. Kyanáty můžeme tedy považovat a 

akceptovat jako konečnou fázi v odstraňování kyanidů. Studie prokázaly, že šestimocné 



19 

 

železo je velmi dobré oxidační činidlo a může oxidovat většinu kyanidů v průběhu 

několika minut – cca 5 minut po kontaktu. Míru redukce šestimocného železa můžeme 

zjistit pomocí měření ve spektrometru použitím halogenové výbojky. Toto měření nám 

pomůže vysvětlit reakční kinetiku při redoxní reakci mezi feráty a kyanidy. Šestimocné 

železo díky svým možnostem aplikace může být použito ve zpracování odpadních vod 

kontaminovaných kyanidy spolu s některými těžkými kovy, například těch, které vznikají 

z elektrochemického nanášení nátěrů. [12] 

3.4.3 Oxidace šestimocným železem v alkalickém prostředí 

Za účelem odstranění kyanidu (volného i vázaného v komplexech) z vody, 

v alkalickém prostředí, kdy pH ≥ 11 byly provedeny experimenty s novou solí - ferátem 

draselným. Míra oxidace kyanidů šestimocným železem byla vyšší při pH 11, než při pH 

12. Doporučená a odhadovaná doba reakce v tomto experimentu je 19,6 °C. Tento 

experiment dokazuje také to, že šestimocné železo účinně odstraňuje kyanidy vázané 

v komplexech se zinkem, kadmiem a mědí. V případě mědi byla pozorována rychlá reakce. 

Tato metoda není vhodná pro kyanidy vázané v komplexech s niklem a stříbrem, protože 

oxidace není úplná. [13] 

3.5 Shrnutí teoretické části 

Kyanidy ve vodném roztoku se mohou vyskytovat ve formě volné nebo vázané. 

Podle tohoto výskytu je použita vhodná metoda jejich odstranění. Nejinak je tomu v této 

práci. Byla navržena metoda přidání šestimocného železa (ferátu), které je silné oxidační 

činidlo, podle článku „Engineering aspects of ferrate in water and wastewater 

treatment [11]. Ferát degraduje ve vodném prostředí a je schopen vázat i vzdušnou vlhkost. 

Tato teze také byla prozkoumána v praktické části. 

Předpokládá se celkem rychlá reakce mezi ferátem a kyanidy ve vodném roztoku, 

na základě článku „Ferrate(VI): A green chemical for the oxidation of cyanide in 

aqueous/waste solutions“ [12] V ideálním případě by se mohla najít optimální koncentrace 

kyanidů a ferátu tak, aby ferát byl schopen odstranit veškerý kyanid. 
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4 Studium vybrané metody 

Jak již v úvodu bylo napsáno, praktická část práce byla rozdělena na tři po sobě 

jdoucí úkoly. V první řadě bylo nutné zjistit, jak rychle degraduje šestimocné nanoželezo 

ve vodě. Vycházejíc z těchto výsledků, mohl být zvolen další postup, a to zjištění, zda 

vůbec šestimocné nanoželezo dokáže zneškodnit kyanidy ve vodném roztoku. Další prací 

bylo vysledování, ideální kombinace koncentrace roztoku nanoželeza a roztoku kyanidů. 

4.1 Degradace nanoželeza ve vodě 

Jako první, co se mělo v laboratoři zjistit, bylo, jak rychle degraduje šestimocné 

nanoželezo. Toto nanoželezo nám poskytla firma NanoIron s.r.o. Šestimocné železo bylo 

ve formě ferátu, který je vysoce hydroskopický.  

4.1.1 Použité přístroje a chemikálie 

Analytická váha OHANUS, Adventurer Pro: AV264CM;  pH metr WTW pH 3110 

SET – 2; spektrometr SPECORD 250 plus; software WinASPECT PLUS; Systém 

MicroPure pro výrobu ultra čisté vody, typ: Micro pure UV 

Ultra čistá voda (dále jen voda), ferát (s obchodním názvem Envifer od firmy 

NanoIron), roztok kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu draselného (k úpravě pH) 

4.1.2 Degradace ferátu při odlišném pH vody 

První prací bylo zjistit, jestli pH vody nějakým způsobem ovlivní degradaci roztoku 

ferátu. Namíchán byl tedy vodný roztok, který měl pH 10, ke kterému se přidalo 

ekvivalentní množství ferátu, tak, aby výsledná koncentrace ferátu činila 0,5  g.l
-1

. 

Spektrometr se nastavil, tak, aby každou minutu měřil absorbanci roztoku ferátu po dobu 

jedné hodiny. Po tomto měření byl postup zopakován s vodnými roztoky, které měly pH 

11; 10,5 a 9,1. Ve všech případech měly roztoky pH mezi 11,4 až 11,7.  

K zjištění konečných koncentrací roztoků ferátu, musela být vyhotovena kalibrační 

křivka. Ta se sestavila následovně. Do pěti baněk se postupně odvážilo potřebné množství 

nanoželeza tak, aby maximální koncentrace ferátu činila 0,5  g.l
-1

. Kalibrace se prováděla 

na spektrometru. Dle bodů na kalibrační křivce bylo zjištěno, že kalibrační křivka není 

přesná, to by znamenalo, že budoucí výpočty by nebyly přesné. Jelikož jsem byla nepřesná 

při tvorbě roztoků, bylo nutné kalibraci provést znova. Tentokrát roztoky ferátu byly 
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připraveny ze zásobního roztoku. Křivka kalibrace vyšla lépe. Rovnici křivky kalibrace 

(rovnice č. 1) byla pak použita pro výpočet koncentrací roztoku ferátu (tabulka č. 1).  

                                           (1) 

kde x je koncentrace 

 y - hodnota absorbance  

koncentrace ferátu při rozdílném pH vodného roztoku  [mg.l
-1

] 

pH 
            čas  [min]  

1 10 20 30 40 50 60 

9,1 498,62 476,57 447,05 430,52 423,24 421,19 416,14 

10,0 447,43 422,76 408,29 390,71 377,90 367,19 358,14 

10,5 517,90 504,19 494,38 489,48 483,24 482,10 479,33 

11,0 521,24 506,71 497,24 464,76 455,19 454,29 452,52 

Tabulka 1: Koncentrace ferátu při rozdílném pH vodného roztoku 

Graficky zpracované výsledky jsou uvedeny v obrázku č. 1. Na tomto grafu 

můžeme vysledovat, že se ferát degraduje cca do čtyřiceti minut. Poté se ferát degraduje 

také, ale v porovnání se začátkem, kdy se železo odbourávalo rychle, se jeví část po 

čtyřicáté minutě jako relativně stálá. Proto byl čas degradace v následujících měřeních 

nastaven jen na 40 nebo 45 minut. 

 

 

Obrázek 1: Graf koncentrace ferátu při rozdílném pH vodného roztoku 
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4.1.3 Degradace ferátu při odlišném pH roztoku 

Dále bylo potřeba zjistit, jak moc můžeme ovlivnit pH roztoku ferátu. Zvolen byl 

jiný postup, protože se ukázalo, že pH vody nemá vliv na pH roztoku kyanidu Nejprve 

bylo odváženo potřebné množství nanoželeza, abychom měli v baňce stále 0,5 g.l
-1

. PH 

bylo cca 11,4. Úkolem nyní bylo okyselit roztok ferátu na pH cca 11. Konečné pH bylo 

10,9. Dále byla změřena absorbance tohoto roztoku. Program spektrometru byl nastaven 

stejně jako u předchozích měření s výjimkou času, který byl nastaven už jen na 45 minut. 

Po dokončení měření byl postup opakován s tím rozdílem, že se zvyšovalo pH pomocí 

roztoku hydroxidu sodného na 11,8 a 12,1. Pro výpočet koncentrací z absorbance byla 

použita rovnice č. 1 a výsledky jsou zapsány v tabulce č. 2. Grafické výsledky jsou 

zpracovány na obrázku č. 2. 

koncentrace ferátu při rozdílném pH roztoku ferátu [mg.l
-1

] 

pH 
čas [min] 

1 10 20 30 40 45 

10,9 370,86 362,14 357,24 350,14 344,19 342,95 

11,8 507,24 494,67 487,90 484,62 481,43 479,52 

12,1 475,43 462,14 457,43 453,14 448,62 448,43 

Tabulka 2: Koncentrace ferátu při rozdílném pH roztoku ferátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Graf koncentrace ferátu při rozdílném pH roztoku ferátu 
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4.2 Interakce ferátu a roztoku kyanidů 

Dalším úkolem v laboratoři bylo, ověřit teorii, zda roztok ferátu nějakým způsobem 

reaguje s roztokem kyanidů. Jelikož jsou kyanidy silně toxické, nebyla mi manipulace 

s nimi dovolena a byla prováděna laboratorním technikem, za mé přítomnosti. 

4.2.1 Použité přístroje a chemikálie 

Analytická váha OHANUS, Adventurer Pro: AV264CM;  pH metr WTW pH 3110 

SET – 2; spektrometr SPECORD 250 plus; software WinASPECT PLUS; Systém 

MicroPure pro výrobu ultra čisté vody, typ: Micro pure UV; třepačka GFL 3005; 

magnetická míchačka BIG SQUID (white) 

Ultra čistá voda (dále jen voda), ferát (s obchodním názvem Envifer od firmy 

NanoIron), roztok hydroxidu draselného (k úpravě pH), roztok kyanidu; tlumivý roztok; 

roztok kyseliny chlorovodíkové; chloramin T; roztok pyridinu a kyseliny barbiturové 

4.2.2 Degradace roztoku ferátu pomocí roztoku kyanidů 

Cílem tohoto měření bylo zjistit, jak degraduje nanoželezo v přítomnosti roztoku 

kyanidu. Toto měření jsme provedli následovným způsobem. Do baňky se nalilo 100  ml 

roztoku kyanidu o koncentraci 0,5  mg.l
-1

. K tomuto roztoku se přidalo 5  ml roztoku 

nanoželeza o koncentraci 0,5  g.l
-1

. Potom se roztok míchal na míchadle čtyřicet pět minut. 

Během tohoto míchání se provedla měření absorbance na spektrometru každých pět minut. 

Dále se tyto absorbance přepočítaly podle rovnice křivky kalibrace (rovnice č. 1) na 

koncentrace. Výsledné koncentrace jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

Koncentrace ferátu za přítomnosti roztoku kyanidů  [ml.l
-1

] 

přídavek 

ferátu 
čas [min] 

[ml] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

5 25,38 22,14 19,48 17,71 19,29 20,05 20,52 20,95 21,14 

10 47,52 45,95 43,33 40,43 38,14 38,33 39,43 39,57 41,19 

Tabulka 3: Koncentrace ferátu za přítomnosti roztoku kyanidů 

Graficky zpracované výsledky tohoto měření najdeme v obrázku č. 3. Z  grafu i 

výsledků v tabulce č. 3, vyplývá, že nanoželezo degraduje dvacet až dvacet pět minut, 

protože koncentrace roztoku ferátu klesají. Nárůst koncentrace za dvacátou až dvacátou 

pátou minutou může být způsoben úplnou degradací ferátu, tudíž spektrometr měřil 

absorbanci roztoku, který považoval za roztok ferátu. 
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4.2.3 Stanovení kyanidu v laboratoři 

Abychom mohli stanovit jakýkoli vzorek s kyanidem, musíme mít kromě 

samotných vzorků také vzorek slepý (označen jako“0“). Ten se připravuje úplně stejným 

postupem, včetně použití stejných činidel, jako obyčejný vzorek, ale objem vzorku 

nahradíme vodu nebo jinou referenční kapalinu (například roztokem hydroxidu sodného). 

Slepé stanovení se dělá především proto, abychom mohli eliminovat případné chyby. 

Způsobené jak nečistotami činidel, tak i nesprávnosti postupu. [14], [15] 

Vzorek, který pravděpodobně obsahuje kyanidy se má správně nejprve 

předestilovat, abychom uvolnili a absorbovali kyanovodík. Příprava takového vzorku se 

děje následovně. Do absorpční nádoby se odměří 10 ml roztoku hydroxidu sodného, 

nádoba se nasadí na chladič. Dále se připojí hadička a nastaví se průtok vzduchu asi na 

20 l.h
-1

. Je to asi jedna bublinka za sekundu na vstupu do destilační baňky. 

Destilujeme. [14], [15] 

Po destilaci obsah absorpční nádoby s absorbovanou kyselinou kyanovodíkovou se 

přelije do odměrné baňky na 25 ml. Odměrná baňka se dolije vodou a promíchá. Do jiné 

odměrné baňky, také na 25 ml, se odpipetuje 10 ml z první baňky (obrázek č. 4) Za 

Míchání se přidají 2 ml tlumeného roztoku dále 4 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové a 

1 ml chloraminu T. Po jednotlivých přídavcích se baňky musí ihned zavírat a promíchat, 

aby neunikl chlorkyan. Dále se baňky uzavřou a nechají se pět minut v klidu. Poté se do 

baněk přidají 3 ml roztoku pyridinu s kyselinou barbiturovou. Objem baněk se doplní po 

rysku ultra čistou vodou a promíchá (obrázek č. 5). Nakonec se měří po dvaceti minutách 

absorbance kyanidu při vlnové délce cca 580 nm. [14], [15] 

Obrázek 3: Koncentrace ferátu za přítomnosti roztoku kyanidů 
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Obrázek 5: Baňky před stanovením absorbance kyanidů, zdroj autor 

V následujících měřeních jsme kyanidy stanovovali přímo, tudíž bez destilace. Pro 

kontrolu jsme z každého měření odebírali náhodný vzorek, který jsme destilovali. Tento 

vzorek jsme dále stanovili běžným způsobem a porovnali ho s výsledkem z přímého 

stanovení. U všech těchto porovnání vzorků vyšla výtěžnost mezi osmdesáti až devadesáti 

procenty. Z tohoto důvodu jsme kyanidy stanovovali přímo.  

4.2.4 Ověření teorie odbourávání kyanidu ferátem 

Pro toto měření byly udělány vzorky tímto způsobem. Nejprve se udělal zásobní 

roztok kyanidu o koncentraci 1 mg.l
-1

. Připravili jsme si čtyři baňky. Do dvou z nich byl 

nalit roztok kyanidu, do dalších dvou voda. Poté se udělal roztok ferátu o koncentraci 1 g.l
-

1
. Následně se odpipetovalo 5 ml roztoku ferátu do baňky s vodou a s roztokem kyanidů. 

Do zbylých dvou baněk se odpipetovalo 10 ml roztoku ferátu. Tyto čtyři baňky se daly na 

Obrázek 4: Baňky s roztoky kyanidů, zdroj autor 
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třepačku na čtyřicet minut. Po uplynutí této doby (obrázek  č. 6), byla na spektrometru 

stanovena koncentrace zbylých kyanidů v roztoku. Stejným způsobem se postupovalo i při 

dalším měření s přídavky roztoku ferátu 15 ml a 20 ml. Po čtyřiceti minutách třepání 

(Obrázek č. 7) byly v roztocích taktéž stanoveny kyanidy. Naměřené hodnoty koncentrací 

kyanidu jsou uvedeny v tabulce č. 4. Na Obrázcích č 6 a č. 7 můžeme pozorovat odbarvení 

roztoků s kyanidem. Odbarvení se projevilo žlutou až oranžovou barvou. Voda s ferátem 

zůstala růžová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Odbarvení roztoků s kyanidem – menší přídavek ferátu, zdroj autor 

Obrázek 7: Odbarvení roztoků s kyanidem – větší přídavek ferátu, zdroj autor 
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přídavek ferátu 

[ml] 

koncentrace kyanidů [mg.l
-1

] 

voda s ferátem 
roztok kyanidů 

počáteční koncový úspěšnost odbourání [%] 

5 0,00 0,95 0,30 68,42 

10 0,00 0,91 0,19 79,12 

15 0,01 0,87 0,37 57,47 

20 0,01 0,83 0,38 54,22 

Tabulka 4: Důkaz odbourání kyanidů ferátem 

4.3 Stanovení nejoptimálnějších koncentrací pro odstranění 

kyanidů 

Poslední měření praktické části se týkají hledání optimálních koncentrací, jak 

roztoků ferátu tak i roztoků kyanidů, k co možná nejúčinnějšímu odbourání kyanidů 

z roztoků. Na tyto série měření bylo použito vždy devět baněk o objemu 250 ml. První 

baňka vždy obsahovala samotný roztok kyanidu. Do dalších baněk se pokaždé přidával 

roztok ferátu o dané koncentraci. Objem přídavků činil od 2,5 ml roztoku do 20 ml roztoku 

ferátu. Dále se tyto baňky umístily na čtyřicet minut na třepačku. Po uplynulé době byly 

stanoveny ve všech vzorcích kyanidy, již popsaným způsobem. Následné výsledky jsou 

rozepsány níže. 

4.3.1 Použité přístroje a chemikálie 

Analytická váha OHANUS, Adventurer Pro: AV264CM;  pH metr WTW pH 3110 

SET – 2; spektrometr SPECORD 250 plus; software WinASPECT PLUS; Systém 

MicroPure pro výrobu ultra čisté vody, typ: Micro pure UV; třepačka GFL 3005; 

magnetická míchačka BIG SQUID (white) 

Ultra čistá voda (dále jen voda), ferát (s obchodním názvem Envifer od firmy 

NanoIron), roztok hydroxidu draselného (k úpravě pH), roztoky kyanidu; tlumivý roztok; 

roztok kyseliny chlorovodíkové; chloramin T; roztok pyridinu a kyseliny barbiturové 

4.3.2 Konstantní koncentrace roztoku kyanidu 

Pro první sérii měření byla zachována stejná koncentrace roztoku kyanidu. 

Navážky ferátu a následné koncentrace roztoku ferátu se ovšem lišily. V těchto měřeních 

byla zvolena koncentrace roztoku kyanidu na 1 mg.l
-1

. V první sérii koncentrace roztoku 

ferátu činila 1 g.l
-1

, ve druhé sérii 1,5 g.l
-1

. Obrázek č. 8 zobrazuje „barevně“ odbourání 

kyanidu nanoželezem po čtyřiceti minutách třepání. 
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Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 5. Grafické znázornění spotřeby ferátu 

k odbourání kyanidu je v obrázku č. 9.  

ferát koncentrace kyanidů ferát koncentrace kyanidů  

přídavek 

[ml] 

c 

[g/l] 

spotřeba 

[mg] 

počátek 

[mg/l] 

konec 

[mg/l] 

c 

[g/l] 

spotřeba 

[mg] 

počátek 

[mg/l] 

konec 

[mg/l] 

0,0 

1,00 

0,00 1,00 1,06 

1,50 

0,00 1,00 1,06 

2,5 0,24 0,96 x 0,36 0,96 0,49 

5,0 0,45 0,95 0,74 0,68 0,95 0,36 

7,5 0,65 0,93 0,71 0,97 0,93 0,46 

10,0 0,83 0,91 0,67 1,24 0,91 0,34 

12,5 0,99 0,89 0,63 1,48 0,89 0,47 

15,0 1,13 0,87 0,58 1,70 0,87 0,46 

17,5 1,27 0,85 0,41 1,90 0,85 0,57 

20,0 1,39 0,83 0,44 2,08 0,83 0,67 

Tabulka 5: Přehled koncentrací I., kde c je koncentrace 

Obrázek 8: Roztoky kyanidu (1 mg.l-1) s ferátem 

Obrázek 9: Graf vlivu ferátu na koncentraci kyanidu 
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4.3.3 Konstantní koncentrace roztoku ferátu 

Pro další sérii měření byla zachována koncentrace ferátu, a to na cca 1,5 g.l
-1

. 

Odlišné však byly koncentrace roztoků kyanidů. Ty byly stanoveny na 1 až 5 mg.l
-1

. Na 

obrázku č. 10 je v baňkách koncentrace kyanidu 4 mg.l-1 s přídavky ferátu po čtyřiceti 

minutách třepání. V tabulkách jsou uvedeny výsledky těchto měření. 

  

Obrázek 10: Roztoky kyanidu (4 mg.l-1) s ferátem 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny počáteční a koncové koncentrace kyanidů v závislosti 

na přídavku roztoku ferátu a koncentraci zásobního roztoku kyanidů. Tučně je vyznačena 

maximální rozdíl mezi počáteční a konečnou koncentrací. 

ferát koncentrace kyanidů [mg/l] ferát koncentrace kyanidů [mg/l] 

přídavek c 

[g/l] 

1 2 3 c 

[g/l] 

4 5 

[ml] počátek konec počátek konec počátek konec počátek konec počátek konec 

0,0 

1,50 

1,00 1,06 2,00 2,12 3,00 3,25 

1,58 

4,00 4,25 5,00 5,35 

2,5 0,96 0,49 1,95 1,36 2,93 2,25 3,90 3,20 4,88 4,20 

5,0 0,95 0,50 1,90 0,80 2,86 1,60 3,81 2,40 4,77 3,45 

7,5 0,93 0,55 1,86 0,84 2,79 1,45 3,72 2,30 4,65 3,15 

10,0 0,91 0,55 1,82 0,82 2,73 1,55 3,64 2,20 4,55 2,95 

12,5 0,89 0,54 1,78 0,86 2,67 1,40 3,56 1,35 4,44 2,75 

15,0 0,87 0,73 1,74 0,68 2,61 1,40 3,48 2,45 4,35 2,35 

17,5 0,85 0,70 1,70 0,76 2,55 1,35 3,40 2,60 4,26 4,15 

20,0 0,83 0,67 1,67 0,80 2,50 1,00 3,33 1,55 4,17 2,90 

Tabulka 6: Přehled koncentrací II., kde c je koncentrace 
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Tabulka č. 7 ukazuje rozdíl počáteční a koncové koncentrace kyanidů, tedy o kolik 

se koncentrace snížila užitím nanoželeza. Dále z tabulky můžeme vyčíst procentuální 

úspěšnost snížení koncentrací kyanidů ve vzorcích. Hodnoty maxima a jsou v tabulce 

označeny tučně. 

ferát koncentrace kyanidů [mg/l] 

     

přídavek 

rozdíly počáteční a koncové 

koncentrace 

procentuální úspěšnost odbourávání 

kyanidů 

[ml] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 -0,06 -0,12 -0,25 -0,25 -0,35 -6,00 -6,00 -8,33 -6,25 -7,00 

2,5 0,49 0,59 0,68 0,70 0,68 49,78 30,30 23,13 18,00 13,90 

5 0,45 1,10 1,26 1,41 1,31 47,50 58,00 44,00 37,00 27,55 

7,5 0,38 1,02 1,34 1,42 1,50 40,88 54,85 48,04 38,19 32,28 

10 0,36 1,00 1,18 1,44 1,60 39,50 54,90 43,17 39,50 35,10 

12,5 0,35 0,92 1,27 2,21 1,69 39,25 51,63 47,50 62,03 38,13 

15 0,14 1,06 1,21 1,03 2,00 16,05 60,90 46,33 29,56 45,95 

17,5 0,15 0,94 1,20 0,80 0,11 17,75 55,35 47,13 23,63 2,48 

20 0,16 0,86 1,50 1,78 1,27 19,60 52,00 60,00 53,50 30,40 

Tabulka 7: Úspěšnost odbourávání kyanidů 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny počáteční hodnoty koncentrací ferátu a vypočteny 

skutečné přídavky ferátu. Tato tabulka slouží jako jakýsi přehled reálný přídavků ferátu 

v tomto měření. 

ferát skutečná c ferátu skutečné přídavky ferátu 

přídavek mg/l mg 

[ml] 1 - 2 - 3 4 - 5 1 - 2 - 3 4 - 5 

0,0 0 0 0 0 

2,5 36,59 38,54 0,36 0,38 

5,0 71,43 75,24 0,68 0,72 

7,5 104,65 110,23 0,97 1,03 

10,0 136,36 143,64 1,24 1,31 

12,5 166,67 175,56 1,48 1,56 

15,0 195,65 206,09 1,70 1,79 

17,5 223,40 235,32 1,90 2,00 

20,0 250,00 263,33 2,08 2,19 

Tabulka 8: Přehled přídavků ferátu, kde c je koncentrace 
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Obrázek 11: Graf vlivu ferátu na snížení koncentrace kyanidu 

V obrázku č. 11 můžeme vidět grafické znázornění reálné spotřeby ferátu v závislosti na 

odbourané koncentraci roztoku kyanidu. Data k tomuto grafu jsou uvedena v tabulkách č. 7 

a č. 8. 

5 Vyhodnocení výsledků 

Výše zmíněnými experimenty bylo prokázáno, že ferát se rozpadá cca po čtyřiceti 

minutách po kontaktu s vodou, nebo jejím roztokem. Dále bylo zjištěno, že vodné roztoky 

ferátu mají pH okolo 11,5 a ke zvyšování nebo naopak snižování pH je zapotřebí většího 

množství nebo koncentrovanější kyseliny a zásady. Z  uvedených dat také vyplývá 

nezávislost pH roztoku ferátu na degradaci ferátu. 

V druhé části laboratorních prací byly potvrzeny studie z rešeršní části práce. Bylo 

dokázáno, že ferát oxiduje kyanidy, dle studie Engineering aspects of ferrate in water and 

wastewater treatment – a review [11]. Dále, že ferát degraduje rychleji ve vodném 

prostředí s kyanidy, jak praví studie „A green chemical for the oxidation of cyanide in 

aqueous/waste solutions“ [12] a „Ferrate (VI) oxidation of cyanide in water“ [13] 

Prokázáno tedy bylo odbourávání kyanidů pomocí ferátu. Jako prvotní signál odbourání 

kyanidů mohou sloužit obrázky č. 6 a č. 7. Avšak důkazem bylo až srovnání počáteční 

vypočítané a změřené konečné koncentrace kyanidů v tabulce č. 4. Tedy rozdíl počáteční a 

koncové koncentrace kyanidů, kde výsledkem jsou odbourané kyanidy. 
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Dle naměřených dat byla zjištěna nejúčinnější kombinace koncentrace kyanidu a 

roztoku ferátu. Vhodná kombinace odstranila 62 % kyanidu z roztoku. Touto kombinací je 

100 ml kyanidu o koncentraci cca 4 mg.l
-1

 a přídavek 12,5 ml roztoku ferátu o koncentraci 

1,58 g.l
-1

. Výsledkem je koncová koncentrace kyanidů, která činí 1,35 mg.l
-1

. Tato 

koncentrace ovšem nesplňuje přípustnou koncentraci celkových kyanidů v odpadních 

vodách (1 mg.l
-1

). Další možnou a účinnou kombinací kyanidu a roztoku ferátu je 

kombinace 100 ml roztoku kyanidu o koncentraci cca 2 mg.l
-1

 a přídavek 15 ml roztoku 

ferátu o koncentraci 1,50 g.l
-1

. Tato kombinace odstranila necelých 61 % kyanidu 

z roztoku. Výsledná koncentrace kyanidu v tomto případě je 0,68 mg.l
-1

 a splňuje 

přípustnou koncentraci celkových kyanidů v odpadních vodách. 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci byly popsány fyzikální a chemické metody odstraňování 

kyanidů z vodných roztoků. Nejběžnější metodou odstranění kyanidů z vodných roztoků je 

chemická oxidace, konkrétně ozonizace. Jak je tomu i v podniku DEZA a. s. V této práci 

byla použita metoda přidání šestimocného železa (ferátu) k roztoku kyanidů.  

Nejprve byla potvrzena degradace ferátu ve vodném prostředí. Byla sledována 

koncentrace roztoku ferátu v závislosti na čase. Bylo zjištěno, že ferát zcela degraduje po 

cca čtyřiceti minutách. Proto by bylo vhodné pracovat s roztokem ferátu rychle, aby 

nedošlo k degradaci dříve než k samotnému plánovanému užití. 

Dokázalo se, že ferát účinně odstraňuje kyanidy ve vodném prostředí. Byly 

vytvořeny vzorky vodných roztoků s kyanidy a bez kyanidů. K těmto roztokům se 

systematicky přidával roztok ferátu. Sledovalo se, zda ferát skutečně dokáže odbourat 

kyanidy. Následně byly porovnány počáteční a koncové koncentrace kyanidů. Výsledkem 

bylo zjištění, že ferát skutečně dokáže odbourat část kyanidů obsažených ve vodném 

roztoku. 

Byla nalezena nejúčinnější kombinace koncentrace kyanidů a ferátu, pro odstranění 

kyanidu z vodného roztoku. Pro tuto nejúčinnější kombinaci byly systematicky vytvořeny 

sady vzorků s různou koncentrací jak roztoku kyanidu, tak roztoku ferátu. Následně 

výsledky byly zapsány do tabulek a zpracovány v grafické podobě. Nejúčinnější kombinací 

je koncentrace roztoku ferátu 1,58 g.l
-1

 a koncentrace kyanidu cca 4 mg.l
-1

. Tato 

kombinace dokázala odstranit 62 % kyanidu z roztoku. Bohužel v tomto případě byla 

překročena hodnota znečištění odpadní vody celkovými kyanidy, kde limitní koncentrace 

kyanidů činí 1 mg.l
-1

. Koncentrace kyanidů v tomto vzorku byla 1,35 mg.l
-1

. Byla proto 

nalezena další účinná kombinace, která splňuje limitní koncentraci. Touto kombinací je 

koncentrace roztoku ferátu 1,50 g.l
-1

 a koncentrace kyanidu cca 2 mg.l
-1

. Kombinace 

odstranila necelých 61 % kyanidu z roztoku a výsledná koncentrace kyanidů činila 

0,68 mg.l
-1

. Bylo by vhodné tyto poznatky využít při práci s reálnou odpadní vodou. 

Ověřit, zda roztok ferátu účinně odbourá kyanidy z odpadní vody. 
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