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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je věnována kyanidům v průmyslových odpadních vodách, 

jejich toxicitě, vlastnostem, metodám jejich degradace i analytickému stanovení. Práce 

rovněž popisuje způsoby čištění průmyslových odpadních vod, a to jak obecně, tak  

i na konkrétním příkladu vybraného podniku. V práci je popis konkrétních metod, jež by 

mohly vést k degradaci kyanidů, odzkoušených v reálných vodách ze zpracování dehtu. 

Klíčová slova: kyanidy, toxicita, průmyslová odpadní voda, dehet, degradace 

ANNOTATION 

This thesis is devoted to cyanides in industrial waste waters, to their toxicity, 

properties, methods of their degradation and the analytical determination. The thesis 

describes methods of treating industrial wastewater, both in general and on the specific 

example of the chosen company. The thesis also provides the description of specific 

methods, which could lead to degradation of cyanides, well-proven in real waters from the 

processing of tar  
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1 ÚVOD 

Kyanidy ve vodách? Jak k tomu spojení vůbec došlo a je třeba se jím zabývat? 

Voda – sloučenina vodíku a kyslíku, nepostradatelná pro život na Zemi. Tvoří 

hydrosféru, je součástí atmosféry a najdeme ji i v nitru Země. Pro přírodu má základní 

význam – účastní se většiny fyzikálních, chemických a biologických procesů. Je hlavním 

zprostředkovatelem pro transport živin. Versus kyanid – tradiční představa jedu. Kyanidy 

jsou pro většinu živých organismů vysoce toxické sloučeniny. Kyanid je velmi rychle 

účinná a potenciálně smrtelná chemická látka, dostupná ve více formách. I ve velmi malém 

množství je jedovatý. 

Jak může dojít k tomu, že se kyanidy dostanou do vody? 

Dovolila bych si říct, že obvykle za to může člověk.  Antropogenním zdrojem 

kyanidů jsou různé povrchové a tepelné úpravy kovů, čištění ropy, tepelné zpracování uhlí 

a ostatních fosilních paliv, výroba železa a oceli, spalování plastů, úprava rud. Přítomnost 

kyanidů ve vodě ukazuje na znečištění přírodních povrchových vod vodami 

průmyslovými. 

Je třeba se tímto spojením zabývat? 

Samozřejmě ano. Povrchové vody jsou zdrojem pitné a užitkové vody a současně 

recipientem odpadních splaškových i průmyslových vod,  proto je nezbytné se pokusit 

odstranit všechny škodlivé látky z vody ještě před jejich vypuštěním.  
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2 PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 

Činností člověka se mění přirozená jakost vod, některá lidská činnost vodu 

znečišťuje a dochází ke vzniku tzv. odpadních vod. 

2.1 Odpadní voda 

Odpadní vodou pak můžeme nazvat jakoukoliv vodu, která po použití změní své ať 

už fyzikální, chemické či biologické vlastnosti a jež může ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Mohou to být vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných zařízeních, ale také i průsakové vody ze skládek odpadů bez 

ohledu na jejich jakost. 

Odpadní vody rozdělujeme z různých hledisek. Podle původu a druhu znečištění je 

dělíme: 

 na odpadní vody městské,  

 na odpadní vody splaškové, 

 na odpadní vody průmyslové,  

 na odpadní vody zemědělské,  

 na ostatní odpadní vody [1], [3], [4].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2 Průmyslové odpadní vody  

Průmyslové odpadní vody jsou vody použité a znečištěné při výrobním procesu. Dá 

se říct, že každé průmyslové odvětví má „svou“ průmyslovou odpadní vodu. Druh  

a množství znečištění závisí na charakteru výroby a systému vodního hospodářství 

každého podniku. Přičemž charakter průmyslových odpadních vod se může lišit nejen 

v závislosti na jednotlivých průmyslových odvětvích, ale i v rámci jednoho oboru podle 

použitých výrobních technologií.  

Ve většině průmyslových odvětví vzniká několik druhů odpadních vod, které se liší 

svými vlastnostmi.  
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Tyto vody můžeme rozdělit do následujících skupin: 

 technologické odpadní vody – obsahují hlavní podíl znečištění, vznikají 

tam, kde se voda dostává do kontaktu se surovinami v průběhu výrobního 

procesu,  

 chladicí vody – hlavním znečištěním bývá zvýšená teplota, tato voda se 

používá ve výrobě jako chladicí médium, jsou jen málo znečištěné, je snaha 

o jejich opětovné využití, 

 splaškové vody – voda z umýváren, sociálních zařízení, jídelen, prádelen 

podniků, její složení odpovídá typickým splaškovým vodám a při 

biologickém čištění průmyslových vod se stávají vítaným zdrojem 

anorganických živin, 

 srážkové vody odváděné z areálu podniku – kontaminované, nebo 

nekontaminované, jejich kvalita je dána stupněm znečištění povrchu areálu 

podniku a charakterem srážky – jeho intenzitou a dobou trvání,  

 podzemní vody z hydrogeologické ochrany – především chemické  

a petrochemické podniky mají systémy tzv. hydrogeologické ochrany, jež 

brání šíření eventuálního znečištění podzemních vod z území daného 

podniku do okolí [2], [8], [9], [12]. 

Průmyslové odpadní vody se dělí podle charakteru znečišťujících látek na převážně 

anorganicky, nebo organicky znečištěné.  

Technologické vody, v nichž je obvykle obsaženo hlavní znečištění, mohou 

obsahovat v různých kombinacích:  

 organické látky biologicky rozložitelné, 

 organické látky biologicky nerozložitelné, přitom netoxické, 

 toxické organické, nebo anorganické sloučeniny, 

 ropné látky, 

 anorganické rozpuštěné soli a látky, 

 anorganické a organické nerozpuštěné látky, 

 radioaktivní látky, 

 tepelné znečištění, 

 mikrobiologické znečištění. 
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Podle jakosti pak můžeme průmyslové odpadní vody rozdělit: 

 na mimořádně škodlivé, 

 na znečištěné převážně organickými látkami rozložitelnými biologicky, 

 na znečištěné převážně anorganickými látkami, 

 na relativně neškodné [1], [5], [6], [7], [9]. 

Pro posuzování znečištění průmyslových odpadních vod a volbu technologie jejich 

čištění jsou důležité následující parametry: 

 CHSK – jeho stanovením se určí celkové množství organických látek 

biologicky rozložitelných i nerozložitelných, 

 BSK – používá se jako míra koncentrace přítomných organických látek 

biologicky rozložitelných, 

 BSK: CHSK - vyhodnocení jejich poměru slouží jako dobrý indikátor 

biologické rozložitelnosti organických látek přítomných v průmyslových 

odpadních vodách, 

 obsah sloučenin fosforu a dusíku – z důvodu zhodnocení vlivu nutrientů na 

recipient a také zhodnocení potřebného obsahu nutrientů při úvahách  

o možnosti jejich biologického čištění,  

 pH a neutralizační kapacita, které rozhodují o acidobazických vlastnostech 

vody, 

 obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek, 

 teplota odpadních vod, 

 obsah toxických látek. 

K vypouštění vyčištěných průmyslových odpadních vod může průmyslový podnik 

přistoupit dvěma způsoby: 

1. Vypouštění odpadní vody přímo do recipientu. Poté musí kvalita 

vypouštěné odpadní vody splňovat požadavky platné legislativy, viz zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

v platném a účinném znění. 

2. Vypouštění odpadní vody do městské kanalizace zakončené městskou 

mechanicko- biologickou ČOV. 
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Složení průmyslových odpadních vod se posuzuje nejenom z hlediska jejich 

vypouštění do povrchových vod, ale i z hlediska možnosti jejich chemického nebo 

biologického čištění. 

Návrh konkrétní technologie čištění průmyslových odpadních vod by měl vycházet 

z detailní analýzy celého vodního hospodářství daného konkrétního průmyslového 

podniku. Cílem by pak mělo být hledání způsobu, jak vzniku odpadních vod předcházet  

a jak minimalizovat jejich množství [1], [5], [8], [11]. 

2.3 Způsoby čištění průmyslových odpadních vod 

Pro čištění průmyslových odpadních vod se v souladu s jejich specifickými rysy 

používají různé způsoby. Jejich vhodnost je závislá nejen na látce, kterou je třeba z vody 

odstranit, ale i na celkovém složení této vody. Rovněž je nutné brát v potaz ekonomii 

provozu – investiční a provozní náklady. 

Obecně mohou být způsoby čištění odpadních vod fyzikální, chemické i biologické. 

Některé postupy čištění průmyslových odpadních vod jsou shodné nebo podobné 

s čištěním komunálních odpadních vod, jiné se diametrálně liší. Odlišné postupy se 

uplatňují pro případy oddělování znečišťujících látek určitých chemických či 

toxikologických vlastností. Tak například, jestliže jsou koncentrace znečišťujících látek  

a jejich vlastnosti z různých průmyslových výroben výrazně odlišné, je nutné jejich 

samostatné jímání a čištění. Problémem průmyslových vod bývá také extrémně vysoký 

obsah znečišťujících látek, kolísání jejich koncentrace a kolísání průtoku odpadních vod 

různého složení z různých výroben průmyslového podniku. 

Při čištění průmyslových odpadních vod je používána řada metod. Jedná se např.  

o tyto metody: 

 filtrace – pro separaci suspendovaných částic,  

 neutralizace – pro úpravu pH,  

 stripování – pro vytěsnění těkavé látky z vodného roztoku, 

 koagulace – pro agregaci menších částic na větší, oddělitelné sedimentací 

nebo filtrací, 

 chemická oxidace – chlorem a jeho sloučeninami, ozonem, manganistanem 

draselným, peroxidem vodíku, vzdušným kyslíkem, 
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 biologické metody – aerobní (aktivační proces; biologické filtry), 

 biologické metody – anaerobní (metanizace) [5], [8], [9], [10], [11]. 

Postupy čištění vod v průmyslu jsou zobrazeny na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Voda použitá v průmyslu se z větší části vrací zpět do vodních toků. Výpusti 

průmyslových odpadních vod patří mezi nejvýznamnější bodové zdroje znečištění. Jejich 

vliv na kvalitu vody v našich tocích je významný. Proto je důležité věnovat tomuto 

problému patřičnou pozornost a hledat nové, moderní přístupy ke zlepšení kvality 

vypouštěné odpadní vody. 

2.4 Způsoby čištění průmyslových odpadních vod Deza a. s. 

Jako konkrétní příklad uvádím čištění průmyslových odpadních vod v Deza a. s. 

Podnik DEZA, a. s. Valašské Meziříčí zpracovává černouhelný dehet a surový 

benzol, což jsou vedlejší produkty z koksování uhlí.  

  

Obrázek 1: Různé kombinované postupy čištění odpadních vod používané v průmyslu pro odstranění 

znečištění před recyklací v průmyslu nebo vypouštěním do recipientu 
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Z nich se pak vyrábí celá řada produktů, např.: 

 černouhelné dehtové smoly – využití – jaderná technika, elektrotechnika, 

elektrody,  

 benzen, anthrachinon, karbazol, pyren – využití barviva, 

 těžké dehtové oleje – saze (pro výrobu pneumatik),   

 ftalátová a adipátová změkčovadla – měkčený PVC (většina aplikací -

 podlahové krytiny, hadice, fólie, rukavice, obuv, pryž pro automobilový 

průmysl) [14], [15]. 

Areál firmy je velmi rozlehlý, jeho délka je 1 200 metrů a šířka od 300 do  

650 metrů. Od centra města je vzdálen 2 500 metrů, od řeky Bečvy, která je recipientem 

odpadních vod z podniku, pak 400 metrů. 

Při všech výrobních činnostech podniku je třeba voda. Problematikou hospodaření 

vodou v podniku se zabývá provoz Vodní hospodářství. 

Tento provoz je v Deza a. s. členěn na výrobny:  

2.4.1 Výrobna zásobování závodu vodou 

Tato výrobna zásobuje závod vodou, a to: 

 pitnou vodou – odebírána z veřejného rozvodu města Valašské Meziříčí, 

 užitkovou vodou – pro potřeby závodu (technologická, požární, 

oplachová), ta je odebírána z laguny ve Lhotce nad Bečvou, kde se 

akumuluje dešťová a další nezávadné vody ze závodu. Z laguny je voda 

čerpána na úpravnu vody v závodě, filtrována a dodávána do rozvodů 

užitkové vody, 

 demineralizovanou vodou – na výrobu páry, ta se vyrábí z vody odebírané 

z řeky Bečvy, poté se na úpravně u Bečvy upravuje čiřením a dekarbonizací. 

Po filtraci je dopravována potrubím na chemickou úpravnu vody v podniku. 

Zde se ionexovou technologií vyrábí demineralizovaná voda v parametrech 

odpovídajících destilované vodě pro potřeby energetiky, ftalanhydridu  

a spaloven průmyslových i plynných odpadů, 

 chladicí vodou - pro chlazení technologických celků, je zajištěna dvěma 

cirkulačními okruhy s čerpacími stanicemi, nadzemními rozvody  

a chladicími věžemi. Kvalita chladicí vody v chladicích okruzích je 
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upravována aplikací inhibitorů koroze, stabilizátorů tvrdosti a prostředky na 

omezení biologického oživení. 

Kanalizace a rozvody vodohospodářských objektů podniku jsou v převážné míře 

uloženy v zemi v celkové délce cca 60 km. 

Kanalizace jsou rozděleny: 

 na chemickou kanalizaci, která odvádí vody mírně znečištěné a vody 

vyčištěné z chemického čištění odpadních vod na biologickou čistírnu 

odpadních vod, 

 na splaškovou kanalizaci, která odvádí vody ze sociálních zařízení a jídelny 

na biologickou čistírnu odpadních vod, 

 na dešťovou kanalizaci, která odvádí čisté dešťové a další nezávadné vody 

do laguny, 

 na hloubkovou drenáž k odvádění podzemních vod. 

Rozvody jsou určeny k rozvodu pitné, užitkové a chladicí vody [16]. 

2.4.2 Chemické čištění odpadních vod 

Odpadní vody jsou v závodě segregovány a podle druhu a stupně znečištění čištěny. 

K chemickému čištění odpadních vod (CHČOV) jsou využívány fyzikálně-

chemické metody: 

 Odfenolování se provádí dvoustupňovou extrakcí na rotačních kolonách.  

V 1. stupni se fenol extrahuje z vody benzolem. Ve 2. stupni se v louhové 

extrakci fenol extrahuje z benzolu roztokem hydroxidu sodného za vzniku 

fenolátu sodného. 

 Oddehtování se provádí extrakcí benzolem. Po oddestilování vratného 

benzolu se získaný dehet vrací zpět do výroby. 

 Odbenzolování se provádí ve výplňových pračkách desorpcí vzduchem. 

Zabenzolovaný vzduch je spalován na termické spalovně provozu VH.  

 Odčpavkování vod se provádí jejich destilací na destilačních kolonách. 

 Ozonizace odpadních vod se provádí na ozonizační jednotce, v níž dochází  

k reakci ozonu s prakticky všemi organickými sloučeninami obsaženými  

v odpadní vodě. 
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 Neutralizace odpadních vod se provádí v neutralizační stanici, zde se 

provádí předúprava zásaditých a kyselých vod před jejich vlastním čištěním. 

Nedílnou součástí CHČOV je filtrace zvodnělých kalů na vakuovém filtru a jejich 

následné spálení na spalovně pevných odpadů.  

Produkty získané z odpadních vod při CHČOV (dehet, benzol, fenolát sodný) jsou 

vráceny zpět do výrobních provozů. 

2.4.3 Biologické čištění odpadních vod 

Vody předčištěné k CHČOV a vody mírně znečištěné jsou dočišťovány 

biochemickým procesem. Princip čištění je založen na biologickém odbourávání 

organických látek obsažených v odpadní vodě až na H2O, CO2, NH3, příp. NO3 pomocí 

speciálních druhů mikroorganismů koncentrovaných v tzv. aktivovaném kalu a vzdušného 

kyslíku. 

Před vlastním BČOV je předřazena elektroflotační čistírna (retenční nádrže, 

sloužící k separaci mechanických nečistot, hrubých disperzí a frakcí lehčích než voda).  

Čištěná odpadní voda je při průchodu elektroflotační linkou podrobována: 

koagulačnímu, flokulačnímu a flotačnímu procesu.  

Kombinací účinků těchto procesů na čištěnou vodu dochází k účinné eliminaci 

extrahovatelných látek a následně ke snížení zatížení biokalu tímto druhem substrátu  

a s tím úměrnému zvýšení stáří kalu v aktivačním procesu.   

Biologická čistírna odpadních vod firmy DEZA, a. s. je konvenční čistírna a je 

rozdělena na tři stupně s oddělenou recirkulací kalu na jednotlivých stupních s výjimkou 

III. stupně, který není aktivační, a kal tudíž nerecirkuluje. V aktivační nádrži I. stupně 

BČOV je směs aktivovaného kalu a odpadní vody okysličována a udržována ve vznosu 

chodem povrchových aerátorů. Aktivovaný kal je společenstvo mikroorganismů, jež se 

tvoří v aktivačních nádržích. V podmínkách Deza a. s. tvoří hmotu vloček kalu aglutinující 

bakterie typu Zooglea ramigera. Tyto vločky jsou dále oživeny společenstvem prvoků, a to 

bezbarvými bičíkovci, kořenonožci a nálevníky. Z vícebuněčných organismů jsou 

zastoupeni oblí červi a vířníci. Aktivovaný kal má hnědou až černohnědou barvu a zemitý 

pach. Obsahuje asi 98 procent vody. Vedle organických látek biomasy obsahuje i látky 

anorganické, které se během biologického čištění vylučují v nerozpuštěné formě a zadržují 

se na vločkách. Z jednotlivých sekcí směs aktivovaného kalu a odpadní vody poté 
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gravitačně odtéká přes přelivnou hranu do sběrného žlabu, kterým je odváděna do 

dosazovací nádrže I. stupně. Usazený kal je recyklován zpět do I. stupně a odsazená voda 

je přiváděna na II. stupeň aktivace, jehož technologické uspořádání je shodné se stupněm I. 

III. stupeň je osazen Kessenerovými kartáči a v současné době slouží nádrže III. stupně k 

sedimentaci a dočasné akumulaci přebytečného kalu. Vyčištěná odpadní voda z III. stupně 

přepadá přes přelivnou hranu do sběrného žlabu, odkud je odváděna do dosazovací nádrže. 

Po biologickém vyčištění následuje filtrace na pískových filtrech a vyčištěná voda 

odchází potrubím do pravé části laguny ve Lhotce nad Bečvou, která slouží jako 

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

Přes odtokový objekt vyčištěná voda přepadá do recipientu, tj. řeky Bečvy. 

 Úkolem střediska čištění odpadních vod je vyčistit veškeré odpadní vody  

ze závodu tak, aby byl minimalizován jejich negativní vliv při vypouštění do řeky Bečvy. 

Maximální povolené hodnoty koncentrací i vypouštěné množství škodlivin do řeky Bečvy 

jsou stanoveny platným integrovaným povolením, vydaným Krajským úřadem Zlín.  

Kontrolu dodržování kvality vypouštěných vod dle podmínek integrovaného 

povolení provádí pravidelně autorizovaná laboratoř. Laboratoř mezioperační kontroly, 

která je součástí provozu Vodního hospodářství provádí analýzy všech druhů vod, které 

slouží ke kontrole a řízení všech technologických celků vodního hospodářství [16]. 
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3 KYANIDY 

Kyanidy jsou anorganické sloučeniny obsahující kyanidový ion CN
-
. Obecně jsou 

kyanidy soli kyseliny kyanovodíkové, HCN.  

Kyanovodík, HCN, může vznikat přirozenými procesy. Do atmosféry se může 

dostávat vulkanickou činností, přirozenými biogenními procesy rostlin a bakterií. Mohou 

ho také produkovat některé houby. Kyanidy se vyskytují v malém množství v mandlích, 

v peckách plodů, např. meruněk, broskví či třešní. Kyanidy se objevují i jako součást 

vitaminu B12. Největší produkci kyanidů však obstarává svou činností člověk. Mezi 

nejvýznamnější antropogenní zdroje kyanovodíku patří: 

 těžba a zpracování kovů, 

 koksárenství, zplyňování uhlí, 

 chemický průmysl, 

 spalování plastů s obsahem dusíku, 

 je rovněž obsažen v tabákovém kouři a ve výfukových plynech automobilů  

[17], [18]. 

3.1 Vlastnosti kyanidů 

Již ve starověku bylo známo, že některé přírodní látky, jež uvolňují kyanovodík, 

jsou prudce jedovaté. Prvním uměle připraveným kyanidem byla berlínská modř. Stalo se 

tak roku 1704 (Dippel a Diesbach). V roce 1811 pak Gay-Lussac připravil kapalnou 

kyselinu kyanovodíkovou a roku 1815 stanovil její složení. Popsal také radikál CN
-
  

a nazval jej cyanogéne, čímž položil základ pro tvorbu názvů jeho sloučenin prakticky  

ve všech jazycích.  

Všechny kyanidy jsou odvozené od kyseliny kyanovodíkové. HCN, kyselina 

kyanovodíková, kyanovodík, je bezbarvá kapalina s bodem varu 25,6 °C. Charakteristická 

je jeho vůně po hořkých mandlích. Tvoří lineární molekuly H-C=N a bez přítomnosti 

stabilizátoru polymeruje. Kyanovodík je výborným rozpouštědlem elektrolytů a velmi 

dobře se rozpouští ve vodě. Je prudce jedovatý [19], [20], [21]. 

Kyanovodík se vyskytuje ve vzduchu volně. Atmosférickou depozicí se dostává do 

vody nebo půdy, kde se může přeměňovat na kyanidy. Kyanidy v půdě mohou odtěkat jako 

kyanovodík do ovzduší, mohou být vyplaveny vodou do hlubších vrstev nebo se mohou 

mikrobiální činností přeměnit na jiné formy. Ve vyšších koncentracích jsou kyanidy pro 
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půdní organismy silně toxické. Kyanovodík je v různé míře toxický pro všechny 

organismy. Silně toxický je pak pro organismy vodní [23]. 

3.2 Toxicita kyanidů 

Hlavní rysem kyanidů je jejich extrémní toxicita pro většinu živých forem všemi 

cestami expozice. Kyanidy, jakož i kyanovodík, který se z kyanidů působením kyselin 

uvolňuje, jsou jedny z nejprudších a nejrychleji působících jedů. (Např. cyankáli - kyanid 

draselný nebo nechvalně známý cyklon B, chemicky se jedná o granulovanou křemelinu 

nasycenou kyanovodíkem, z níž se kyanovodík po otevření obalu při styku se vzduchem 

samovolně uvolňuje. Cyklon B se používal v plynových komorách všech větších 

koncentračních táborů a odhaduje se, že mu padlo za oběť několik milionů lidí) [24]. 

Toxický účinek je přímo závislý na množství kyanovodíku a na rychlosti jeho 

uvolňování. Kyanovodík se vstřebává plícemi, pokožkou i zažívacím traktem. 

Kyanovodík má v podstatě vnitřní dusivý účinek, blokuje totiž tkáňové dýchání, 

resp. znemožňuje využití kyslíku z krve tkáněmi a buňkami. I když účinek na tkáňové 

dýchání je reverzibilní, nastupuje však neobyčejně rychle, k smrti může dojít již za několik 

sekund až minut po vstřebání. Výskyt prvních příznaků závisí na tom, zda došlo 

k vstřebání kyanovodíku nebo kyanidů, z nichž se kyanovodík teprve uvolňuje –  

v takovém případě se kyanovodík uvolňuje pozvolna a k smrti může dojít až za desítky 

minut, což má velký význam při poskytnutí první pomoci. 

Toxický účinek kyanidů a kyanovodíku, které patří k látkám velmi, až krajně 

jedovatým, je přímo závislý na vstřebané dávce. Život organismů ohrožují již velmi malé 

dávky. Uvádí se, že při požití je smrtelná dávka kyanovodíku pro člověka asi 50 – 100 mg 

(tj. 1 až 2 mg na 1 kg tělesné hmotnosti). Smrtelná dávka kyanidů alkalických kovů je asi 

150 – 250 mg. Vdechován usmrcuje kyanovodík během několika minut v dávkách při 

koncentraci 200 až 300 mg v 1 m
3
 vzduchu. Absorpce po vdechnutí je téměř okamžitá, 

člověk je během několika sekund v bezvědomí a bez pomoci umírá. 

Při otravě v těžkých případech, tj. při vstřebání velké dávky dochází ke ztrátě 

vědomí, křečím, smrt může nastat za 2 - 3 minuty. V lehčích případech dochází v počáteční 

fázi otravy ke zrychlení dechové frekvence, k rozšíření zornic, k pocitům úzkosti. 

Postižený pociťuje horko provázené zarudnutím obličeje, hučení v uších, nevolnost, bolest 

hlavy. Při pokračující otravě dochází k zástavě dechu. Srdeční činnost často pokračuje i po 
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zástavě dechu. Příčinou smrti je nakonec obrna dýchacího ústrojí a následné zastavení 

srdeční činnosti. [19], [25], 

Možnost záchrany při intoxikaci kyanidem. 

Terapeutický zásah při otravě kyanovodíkem musí být velice rychlý. Pokud 

postižený neztratil vědomí, je kromě odtažení ze zamořeného prostoru prvním krokem 

vyvolání zvracení. V případě, že se postižený nadýchal plynného HCN, může být použito 

umělé dýchání, je však třeba mít na paměti možné ohrožení parami vydechovanými 

postiženým. Podstatou vlastní detoxikace organismu je uvolnění trojmocného železa 

z vazby na kyanidový anion podáváním velkého množství sloučenin obsahujících železo 

nebo jiné těžké kovy, které snadno reagují s kyanidy. Velmi účinná je nitrožilní aplikace 

vitaminu B12, který se dnes pro tyto účely vyrábí v injekční formě. Je nutné poznamenat, 

že vzhledem k tomu, že v průběhu otravy dochází ke krvácení a nekrózám v mozku, může 

dotyčný zemřít i několik dní poté, co přežil nápor akutní otravy [25]. 

3.3 Kyanidy ve vodách 

Jestliže se kyanidy ve vodách vyskytují, zpravidla nejsou přirozeného původu. 

Pocházejí z různých průmyslových odpadních vod, zejména z povrchové a tepelné úpravy 

kovů, tepelného zpracování uhlí, z fotografického průmyslu, z výroby chemikálií, 

syntetických vláken. Odpadní vody z těchto průmyslových provozů obsahují vedle kyanidů 

amoniak, fenolické sloučeniny, rozptýlené částice, organické látky a značné množství 

těžkých kovů, jako jsou měď, nikl, zinek, stříbro, zlato, železo apod. S ionty těchto kovů 

vytvářejí kyanidy komplexní sloučeniny vyznačující se různou toxicitou a stabilitou. 

Obecně se kyanidové sloučeniny nacházejí v životním prostředí a výpustích jako 

volné (např. HCN), jednoduché (např. NaCN, KCN) i komplexní kyanidy, dále pak jako 

kyanáty (např. SCN, OCN ), nitrily apod. Stabilita kyanidových solí a komplexů závisí na 

hodnotě pH, takže jejich potenciální vliv na životní prostředí a interakce v něm mohou být 

různé [26]. 

V přírodních a užitkových vodách převažuje z jednoduchých kyanidů HCN, neboť 

anion CN
-
 převažuje v roztoku teprve při hodnotách pH nad 9,2. Jednoduché kyanidy 

podléhají chemické hydrolýze i biochemické degradaci, a proto nejsou ve vodách stabilní. 

Anion CN
-
 má schopnost koordinovat se jako ligand a vytvářet mnoho komplexních 

kyanidů. Stabilita těchto komplexů je odlišná. Mezi nejstabilnější komplexy můžeme 
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zařadit kyanokomplexy Co, Au, Fe. Mezi středně stabilní patří kyanokomplexy Ni, Cu. 

Málo stabilní jsou pak kyanokomplexy Zn a Cd. Stabilita tetrakyanozinečnatanu  

a tetrakyanokademnatanu je tak nízká, že ve zředěných roztocích jsou téměř zcela 

disociovány a chovají se spíše jako jednoduché kyanidy [1], [6]. 

Jednoduché kyanidy vykazují nejvyšší toxicitu – především HCN, toxicita 

komplexních sloučenin závisí na jejich konstantách stability – je způsobena odštěpitelným 

podílem HCN. Komplexní kyanidy s malou hodnotou konstant stability bývají silně 

toxické, naopak nejstabilnější komplexy jsou toxické slabě. Silně toxické jsou HCN, CN
-
  

a komplexotvorné kyanidy Cd, Zn. Středně toxické pak jsou komplexní sloučeniny Ni  

a Cu, slabě toxické jsou komplexotvorné kyanidy Fe a Co. I když jsou komplexně vázané 

kyanidy méně toxické oproti kyanidům jednoduchým, mohou se v toku působením 

slunečního světla pozvolna rozkládat a uvolňovat HCN, což je důležité po vypouštění 

odpadních kyanidových vod do recipientu. Silně toxické kyanidy způsobují většinou 

krátkodobé a místní ohrožení recipientu, protože vzhledem ke své reaktivitě přecházejí na 

jiné formy – thiokyanatany, kyanatany, amoniak, dusík, případně se uvolňuje HCN přímo 

do ovzduší. Na druhé straně málo disociované komplexní kyanidy s těžkými kovy mohou 

v recipientu přetrvávat delší dobu a na jiném místě se za vhodných podmínek mohou stát 

zdrojem vzniku vysoce toxických disociovaných kyanidů [2], [32]. 

Tabulka 1: Přehled kyanidů vzhledem k jejich toxicitě a konstant stability [1], [2]. 

Jednoduché kyanidy HCN, CN
-  silně toxické 

Komplexní kyanidy 

(kyanokomplexy 

kovů) 

[Zn(CN)3]
-
 

[Cd(CN)4]
2- 

málo stabilní silně toxické 

[Ni(CN)4]
2-

[Cu
II
(CN)4]

2- 

středně stabilní středně toxické 

[Fe
III

(CN)6]
3- 

[Co
III

(CN)6]
3- 

nejstabilnější slabě toxické 
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3.4 Kyanidy a legislativa 

Kyanidy jsou nebezpečné závadné látky a jsou vysoce toxické prakticky pro 

všechny vodní organismy. Eventuální vyšší únik kyanidů do vody by mohl být devastující 

pro vodní prostředí. Proto jsou v platnosti předpisy upravující vypouštění kyanidů do 

vodního prostředí. 

Hlavním legislativním nástrojem ES je směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění 

způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí 

Společenství. Podle této směrnice náleží kyanidy do Seznamu II, v němž se vyjmenovávají 

nebezpečné závadné látky, které jsou pro vodní prostředí škodlivé, a členské státy jsou 

povinny přijmout programy na snížení znečišťování vod těmito látkami. Seznamy 

nebezpečných látek byly transponovány do právního řádu České republiky přílohou č. 1 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů [27], [28]. 

Dalším legislativním nástrojem v ČR upravujícím zastoupení kyanidů ve vodním 

prostředí je nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V příloze č. 1 tohoto 

nařízení jsou uváděny přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné 

z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví. Pro kyanidy celkové byla tato 

hodnota stanovena na 1,0 mg/l a pro kyanidy snadno uvolnitelné pak na 0,1 mg/l [29]. 

Co se týká pitné vody, pak vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 252/2004 Sb., stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost  

a rozsah kontroly pitné vody uvádí ve znění pozdějších předpisů v požadavcích na jakost 

pitné vody v ČR nejvyšší mezní hodnotu pro celkové kyanidy 0,05 mg/l [30]. 
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4 ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ KYANIDŮ 

V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH 

Vzhledem k různé toxicitě volných a komplexních kyanidů a problémům spojeným 

s jejich rozlišením bylo navrženo analyticky stanovovat skupiny kyanidů podle jejich 

toxicity. Odlišujeme silně toxické, silně a středně toxické a celkové kyanidy. I přestože 

existuje řada metod, žádná z nich však uvedené rozdělení nesplňuje zcela přesně [1]. 

Příklady analytických metod 

Sloučeniny, jež uvolňují HCN při pH 7 a teplotě 40°C označujeme jako silně 

toxické. Sloučeniny, jejichž destilací v přítomnosti octanu zinečnatého a dichromanu 

draselného při pH 5,2 až 5,5 přechází do destilátu HCN, označujeme jako silně a středně 

toxické. Jako veškeré (celkové) kyanidy potom označujeme kyanidy, které uvolňují HCN 

v destilátu při destilaci v prostředí kyseliny sírové a za přítomnosti hořečnatých solí 

usnadňujících rozklad i těžko rozpustných komplexních kyanidů železa [31]. 

V zahraniční literatuře je možné se setkat s pojmem „WAD (weak acid dissociable) 

cyanide“,  kterým se označují komplexní kyanidy kovů disociující ve slabě kyselém 

prostředí. 

4.1 Konkrétní popis analytické metody 

V experimentální části této práce byl ke stanovení celkových kyanidů použit 

postup, který níže podrobně popisuji: 

Stanovení celkových kyanidů po destilaci – zpracováno dle ČSN 75 7415 – podle 

této normy se stanovují celkové kyanidy (po uvolnění kyanovodíku v kyselém prostředí  

a jeho oddělení od matrice destilací) pro účely hodnocení jakosti (znečištění) vod podle 

legislativních požadavků. Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. 

Definice  

Celkové kyanidy – suma volných kyanidových iontů, kyanidů vázaných  

v jednotlivých kyanidech kovů a kyanidů vázaných ve sloučeninách (komplexních 

anorganických a organických), z nichž se uvolňuje kyanovodík dle níže uvedeného 

postupu. Stanovení nezahrnuje všechny pevně vázané kyanidy, např. v kyanokomplexech  

s kobaltem, rtutí, zlatem a některé organické kyanosloučeniny.  
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Podstata zkoušky  

Vzorek se zahřívá s kyselinou sírovou a chloridem hořečnatým. Uvolněný 

kyanovodík je unášen proudem vzduchu do absorpční nádoby s roztokem hydroxidu 

sodného. Kyanidové ionty absorbované v roztoku NaOH se stanoví fotometricky.  

Spektrofotometrické stanovení je založeno na reakci kyanidových iontů s aktivním 

chlorem z chloraminu T, při které vzniká chlorkyan reagující s pyridinem za vzniku 

dialdehydu kyseliny glukonové, ten pak kondenzuje se dvěma moly kyseliny barbiturové a 

dává červenofialové barvivo.  

Odběr a úprava vzorků  

Vzorky se odebírají do připravených vzorkovnic a ihned se analyzují. Pokud to není 

možné, konzervují se přídavkem pelet NaOH na hodnotu pH 12.  

Přístroje a pomůcky  

 běžné laboratorní vybavení,  

 destilační aparatura pro separaci kyanovodíku – tříhrdlá destilační baňka  

o objemu 500 ml, zpětný chladič, nálevka, absorpční nádobka 

(promývačka), čerpadlo (popř. vývěva), průtokoměr, topné hnízdo,  

 UV/VIS spektrometr s příslušenstvím.  

Chemikálie a roztoky  

1. hydroxid sodný, NaOH, 

2. kyselina sírová, H2SO4, ρ = 1,84 g/cm
3
, 

3. kyselina chlorovodíková, HCl, ρ = 1,18 g/cm
3
, 

4. kyselina jantarová, C4H6O4, 

5. chlorid hořečnatý, MgCl2 · 6 H2O, 

6. chloramin T trihydrát, 

7. kyselina barbiturová, 

8. pyridin, 

9. hydroxid sodný, NaOH, 0,4 mol/l – v odměrné baňce o objemu 1 000 ml se 

rozpustí 16 g NaOH (1.) a roztok se doplní po rysku demi vodou, 
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10. kyselina sírová, H2SO4, zředěná v poměru 1:1 – do 500 ml demi vody se 

pomalu a za stálého chlazení přidává 500 ml H2SO4 (2.), 

11. kyselina chlorovodíková, HCl, 1 mol/l – do odměrné baňky o objemu  

1 000 ml se odměří 88,0 ml HCl (3.) a objem se doplní po rysku demi 

vodou, 

12. chlorid hořečnatý, MgCl2 · 6 H2O, roztok 50 g chloridu hořečnatého (5.) se 

rozpustí ve 100 ml demi vody, 

13. tlumivý roztok, pH = 5,4 – v odměrné baňce o objemu 100 ml se v 50 ml 

demi vody rozpustí 6 g NaOH (1.), přidá se 11,8 g kyseliny jantarové (4.)  

a roztok se doplní po rysku demi vodou, 

14. chloramin T, roztok – v odměrné baňce o objemu 100 ml se rozpustí 1 g 

chloraminu T (6.) a roztok se doplní po rysku demi vodou. Roztok je stálý  

3 měsíce, pokud se uchovává v chladničce, 

15. vybarvovací roztok. V odměrné baňce o objemu 50 ml se 3 g kyseliny 

barbiturové (7.) smočí vodou, přidá se 15 ml pyridinu (8.) a promíchá se 

kroužením. Po přídavku 3 ml HCl (3.) se roztok doplní po rysku demi 

vodou a uloží přes noc do chladničky. Případná sraženina se druhý den 

odstraní filtrací. Roztok je stálý 1 týden a uchovává se v chladničce, 

16. kalibrační standard K2[Zn (CN)4] – 1 g/l CN
-
 (fa Merck), 

17. pracovní kalibrační standard I – 100 mg/l CN
-
. Do odměrné baňky o objemu 

100 ml se pipetuje 10 ml kalibračního standardu (16.) a objem se doplní po 

rysku roztokem NaOH (9.),
 

18. pracovní kalibrační standard II – 10 mg/l CN
-
. Do odměrné baňky o objemu 

100 ml se pipetuje 10 ml pracovního kalibračního standardu I (17.) a objem 

se doplní po rysku roztokem NaOH (9.), 

19. pracovní kalibrační standard III – 1 mg/l CN
-
. Do odměrné baňky o objemu 

100 ml se pipetuje 10 ml pracovního kalibračního standardu II (18.) a objem 

se doplní po rysku roztokem NaOH (9.).  
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k čerpadlu

absorpční

nádobka s NaOH

kapilára pro

přívod vzduchu

Postup zkoušky  

A. Destilace vzorku  

Do destilační baňky o objemu 500 ml se odměří 100 ml vzorku (popř. do 100 ml 

ředěného vzorku) a do absorpční nádobky 10 ml roztoku NaOH (9.). Destilační aparatura 

se sestaví dle obrázku 2 a nastaví se průtok vzduchu 20 l/hod.  

Nálevkou se do destilační baňky přidá 10 ml roztoku MgCl2 (12.). Po 3 minutách se 

dále přidá 50 ml roztoku H2SO4 (10.) a nálevka se opláchne malým množstvím vody. Po 

promíchání kapalin se baňka zahřeje až k varu. Destiluje se pod zpětným chladičem 

rychlostí 1–2 kapky za sekundu.  

Po 1 hodině se var přeruší a nechá se 15 minut prosávat vzduch. Obsah absorpční 

nádobky se kvantitativně převede do 50 ml odměrné baňky a doplní po rysku demi vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Destilace vzorku [35]. 

B. Spektrometrické stanovení 

Do odměrné baňky o objemu 50 ml se pipetuje 10 ml roztoku z první baňky (popř. 

se zředí do 10 ml roztokem NaOH (9.)) a za míchání se přidají 2 ml tlumivého roztoku pH 

= 5,4 (13.), 4 ml roztoku HCl (11.) a 1 ml roztoku chloraminu T (14.). Baňka se uzavře. 

Zároveň se provádí slepé stanovení s 10 ml roztoku NaOH (9.). Po 5 minutách se přidají  

3 ml vybarvovacího roztoku (15.) a objem se doplní po rysku demi vodou. Baňka se nechá  

v klidu stát a po 20 min ± 5 min se měří absorbance proti slepému stanovení při 580 nm  

v kyvetě optické délky 1 cm. 
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Kalibrace  

Pro kalibrační křivku se připraví roztoky s těmito koncentracemi CN
-
: 0,0 – 0,02 – 

0,04 – 0,08 – 0,12 – 0,20 mg/l. 

Do odměrných baněk o objemu 50 ml se pipetuje:  

 10,0 ml pracovního kalibračního roztoku III (19.) 0,20 mg/l CN
-
, 

 6,0 ml pracovního kalibračního roztoku III (19.) 0,12 mg/l CN
-
, 

 4,0 ml pracovního kalibračního roztoku III (19.) 0,08 mg/l CN
-
, 

 2,0 ml pracovního kalibračního roztoku III (19.) 0,04 mg/l CN
-
,   

 1,0 ml pracovního kalibračního roztoku III (19.) 0,02 mg/l CN
-
.
 
  

Objem pracovního kalibračního roztoku III (19.) se doplní do 10 ml roztokem 

NaOH (9.). Ve slepém stanovení se použije 10 ml NaOH (9.).  

Dále se postupuje jako při analýze vzorků – spektrometrické stanovení a měření 

absorbance proti slepému stanovení [35]. 
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5 METODY ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z PRŮMYSLOVÝCH 

ODPADNÍCH VOD  

Pro redukci kyanidů v odpadních vodách existuje několik metod. 

5.1 Vypuzování kyanovodíku 

Po okyselení odpadních vod je kyanovodík z roztoku vypuzen vzduchem a je 

absorbován v roztoku hydroxidu. Tento proces lze urychlit zvýšením teploty. Nehodí se při 

nízkých koncentracích kyanidů a v přítomnosti většího množství komplexů [36]. 

5.2 Adsorpční metody  

K fyzikálním metodám čištění odpadních vod znečištěných kyanidy patří klasická 

metoda adsorpce se zachycením kyanidů na povrch sorbentů. Např. Singh a Balomajumder 

(2016) zkoumali ideální podmínky adsorpce kyanidů na povrch mědí nasyceného 

modifikovaného aktivního uhlí ze skořápky kokosového ořechu [37]. 

5.3 Srážení kyanidů síranem železnatým 

Patří mezi nejstarší způsoby zneškodňování kyanidů. Je to metoda všeobecně 

rozšířená a provozně jednoduchá. Výhodou této metody je možnost zneškodňovat vysoké 

koncentrace kyanidů stejně rychle jako nízké. 

Reakce síranu železnatého s jednoduchými kyanidy probíhá podle následujících 

rovnic:  

 za vzniku rozpustného komplexu:  

6 CN
-
 + Fe

2+
 ↔ [Fe (CN)6]

4-
 (1) 

 za vzniku sraženiny hexakyanoželeznatanu, uvedená sraženina vzniká při 

malém přebytku síranu železnatého: 

 6 CN
-
 + 2 K

+
 + 2 Fe

2+
 → K2Fe[FeCN6] (2)  

 za vzniku sraženiny hexakyanoželeznatanu železnatého, uvedená sraženina 

vzniká za velkého přebytku síranu železnatého, vzniklý kal se odfiltruje: 

[Fe (CN)6]
4- 

+ 2 Fe
2+

 → Fe2[Fe (CN)6] (3) 
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Srážení kyanidů síranem železnatým může být za určitých podmínek velmi účinné 

a je vhodné pro úpravu koncentrovaných odpadních vod [12] [19] [36]. 

I když tato metoda patří k nejstarším způsobům degradace kyanidů, je přesto 

předmětem i současných výzkumů. Např. Yu et al. (2016) zkoumali možnost srážení 

kyanidů síranem železnatým v koksárenských odpadních vodách jako předúpravu těchto 

vod před jejich pozdější biodegradací. Při výzkumu došli k závěru, že při první fázi 

procesu srážení došlo ke vzniku sraženiny sulfidu železnatého z uvolněných železnatých 

iontů a také ke vzniku komplexních kyanidů a koagulaci organických sloučenin. Díky 

tomu došlo ke zvýšení biodegradability a tím i účinnosti navazující biodegradace.  

Ve druhé fázi však nadbytek volných železnatých kationtů biodegradabilitu snižoval.  

Ve své studii pak došli k závěru, že optimální dávka síranu musí být pečlivě zvážena a je 

záležitostí konkrétního složení dané odpadní vody [38]. 

5.4 Oxidační postupy odstranění kyanidů 

5.4.1 Oxidace ozonem 

Reakce ozonu s kyanidy probíhá ve dvou stupních: 

CN
-
 + O3 → OCN

-
 + O2  (4) 

2 OCN
-
 + 3 O3 + 2 OH

-
 → 2 CO3

2-
 + N2 + 3 O2  + H2O  (5) 

Výhodou této metody je, že nevzrůstá solnost odpadní vody, nevznikají jedovaté 

meziprodukty a také předávkování není nebezpečné, čímž se zjednodušuje provoz  

i kontrola čištění. Kromě toho se ozon ve vodě rychle rozloží. Nevýhodou pak jsou vyšší 

investiční náklady. Rovněž je nutné chránit veškeré zařízení proti korozi, neboť ozon je  

ve vlhkém prostředí agresivní [36], [8]. 

5.4.2 Oxidace chlornany a chlorem  

Oxidace chlornany a chlorem je jedním z nejčastějších způsobů zneškodnění 

kyanidů v odpadních vodách. Používají se chlornany, plynný chlor. Oxidaci pevných 

kyanidových komplexů je nutné prodloužit, případně zvýšit teplotu. 

Následujícími rovnicemi je popsána alkalická chlorace: 

CN
-
 + Cl2 → ClCN + Cl

-
 (6) 
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ClCN + 2 OH
-
 → CNO

-
 + Cl

-
 + H2O (7) 

2 CNO
-
 + 3 Cl2 + 4 OH

-
 → 2 CO2 + N2 + 6 Cl

-
 + 2 H2O  (8) 

Zásaditá chlorace je nejčastěji používaná technologie pro destrukci kyanidů 

v odpadních vodách. Tento postup kompletně a rychle odstraňuje volné formy kyanidů,  

a to kyanidový anion i kyanovodík. Proces je však náročný na spotřebu činidel kvůli 

udržování zásaditého pH a spotřebě plynného chloru a chlornanového aniontu.  

Podmínkou bezpečného průběhu je pH > 9, intenzivní míchání, přebytek chlóru  

a teplota, aby velmi toxický chlorkyan neunikal do ovzduší a kvantitativně proběhla 

hydrolýza s oxidací až na oxid uhličitý a dusík. [36], [8], [39], [46]. 

5.4.3 Oxidace kyanidů peroxosloučeninami    

Pro oxidaci kyanidu lze použít peroxid vodíku, peroxosírovou kyselinu  

a peroxosírany. Při srovnání s oxidací chlorem v alkalickém prostředí nebo chlornanem 

mají tyto oxidační látky určité výhody: 

 oxidují kyanidy přímo na kyanatany, nevzniká žádný jedovatý meziprodukt, 

 oxidace může probíhat při nižším pH, takže solnost roztoku se nijak příliš 

nezvyšuje, 

 zvýšená teplota urychluje oxidační reakci a vzrůstá i rychlost hydrolýzy 

kyanatanu na amonné ionty a oxid uhličitý, 

 jsou-li odpadní vody znečištěny organickými látkami, netvoří se toxické 

meziprodukty ani konečné produkty (např. chlorované aromatické látky), 

 peroxosloučeniny jsou stálé při skladování a snadno se dávkují. 

Oxidace probíhá podle rovnice: 

CN
-
 + H2O2 → OCN

-
 + H2O                                                                                               (9) 

Reakce probíhá v širokém rozmezí pH 3 až 12, ale z bezpečnostních důvodů se 

doporučuje pracovat při pH 10, aby se zabránilo uvolňování kyanovodíku. Doba oxidace je 

30–120 min. Zvýšením přebytku peroxidu vodíku se reakční doba zkracuje. Hlavní 

výhodou použití peroxidu vodíku je nízký obsah iontově rozpuštěných látek v upravené 

vodě a malé množství produkovaných kalů. Během reakce se nevyvíjí toxické plyny.  

Nevýhodou je jeho poměrně vysoká cena [17], [22], [30]. 
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5.4.4 Oxidace kyanidů manganistanem draselným 

Oxidace kyanidů manganistanem draselným v odpadních vodách byla navržena již 

roku 1910. Reakce probíhá ve slabě alkalickém prostředí a kyanidy se oxidují na 

kyanatany podle rovnice:  

2 KMnO4
-
 + 3 CN

-
 + H2O → 2 MnO2 + 3 CNO

-
 + 2 KOH

-   
(10) 

Značnou nevýhodou oxidace kyanidů manganistanem je jeho vysoká cena [40]. 

5.5 Využití nanoželeza k redukci kyanidů 

Za nanoželezo považujeme částice utvořené ze železa a menší než 100 nm. 

V přírodním prostředí se železo nachází většinou jako dvojmocné nebo trojmocné, další 

formy železa, a to elementární železo a železany  se musí vyrábět. Nulmocné elementární 

železo je velmi vhodné pro sanaci například důlních vod. Tento druh železa má velmi 

dobré redukční schopnosti. Šestimocné železo je naopak výborným oxidačním činidlem  

a je vhodné pro dočišťování odpadních vod [41]. 

5.5.1 Feráty  

Feráty jsou sloučeniny železa v oxidačním stupni VI. Jedná se o silná oxidační 

činidla s vysokou reaktivitou a širokým spektrem působnosti. Feráty se používají k oxidaci 

kyanidů. Výhodou použití ferátu je nejen krátká reakční doba, ale také šetrnost k životnímu 

prostředí, neboť produkty reakcí jsou látky vyskytující se v přírodě. Nevýhodou je pak 

jejich vyšší cena [42]. 

Byly provedeny experimenty s novou solí – ferátem draselným za účelem 

odstranění kyanidu (volného i vázaného v komplexech) z vody v alkalickém prostředí. 

Zjistilo se, že míra oxidace kyanidů byla vyšší při pH 11 než při pH 12. Tato studie 

ukázala, že šestimocné železo nerozkládá všechny kyanidové komplexy. Kyanidy vázané 

v komplexech s mědí, zinkem a kadmiem byly účinně odstraněny. V případě mědi byla 

zjištěna rychlá oxidace. Naopak oxidace kyanidů vázaných v komplexech s niklem  

a stříbrem byla neúplná [43]. 
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5.6 Pokročilé oxidační procesy  

K moderním technikám oxidace látek patří tzv. pokročilé oxidační procesy –  AOP 

(Advanced Oxidation Processes). AOP pracují na principu neselektivní oxidace 

zprostředkované OH radikály. Hydroxylové radikály reagují s jakoukoli sloučeninou 

schopnou oxidace, přičemž následuje sled oxidačních a degradačních reakcí. Technologie 

AOP jsou vhodné k odstranění organických i anorganických polutantů z odpadních vod. 

Do skupiny AOP lze zařadit procesy využívající ozon v kombinaci s UV zářením, 

s H2O2, fotolýzou za přítomnosti H2O2, Fentonovu oxidaci (rozklad H2O2 ionty železa  

v kyselém prostředí), fotokatalýzu TiO2 [44], [45]. 

Výhodou AOP je mimořádná rychlost reakcí a energetické úspory, neboť reakce 

probíhají za normální teploty a tlaku. Nevýhodou pak je vysoká cena činidel pro tvorbu 

hydroxylových radikálů. 

K odstranění kyanidů se z technologií AOP používá v praxi označovaná 

technologie „peroxonová“, kdy je ozon doplněn dávkou H2O2 nebo UV zářením za účelem 

velice rychlé a masivní oxidace s výraznější spoluúčastí OH [44], [8], [46]. 

5.7 Iontová výměna 

K redukci kyanidů lze použít i iontovou výměnu. Princip – silně kyselým měničem 

kationtů se vymění všechny kationty za vodík. Vlivem nízkého pH se v kyselém měniči 

kationtů rozloží komplexní kyanidy Cd, Zn, Cu a Ni. Ze silně kyselého měniče kationtů 

postupuje roztok se vzniklými kyselinami na slabě bazický měnič aniontů, v něm se 

zachytí silně disociované kyseliny, organické komplexotvorné kyseliny a komplexní 

kyanidy, pokud jsou stálé v kyselém prostředí. Za slabě bazickým anexem je zařazen silně 

bazický anex, kterým se zachytí CO2, SiO2, HCN a kyselina boritá [8], [36]. 

5.8 Biologická degradace kyanidů pomocí mikroorganismů 

Metoda je založena na schopnosti některých mikroorganismů (bakterie, plísně, 

houby) využívat kyanidy jako zdroj dusíku, případně uhlíku pro potřeby vlastního 

metabolismu. Tato schopnost je podmíněná enzymatickou výbavou mikroorganismů. 

Schopnost degradace kyanidů byla popsána u řady bakterií – např. Escherichia coli, 

Klebsiella oxytoca, Rhodococcus erythropolis a dalších [47]. Studie zabývající se 

odbouráváním kyanidů mikroorganismy prokázaly schopnost uvedených mikroorganismů 
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degradovat kyanidy na netoxické produkty [49]. Mezi faktory, které ovlivňují efektivitu 

degradace kyanidů mikroorganismy, patří pH, teplota a obsah živin  

v prostředí. Např. Chen et al. (2008) sledovali schopnost Klebsiella oxytoca odbourávat 

kyanidy (KCN) v závislosti na pH a počáteční koncentraci kyanidů. Autoři zjistili, že 

nejvyšší účinnosti odstraňování kyanidů bylo dosaženo pro koncentrace kyanidů nižší než 

78 mg/l při pH 7 [50]. 

5.8.1 Technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) 

Technologie MBBR byla vyvinuta ve Skandinávii před více než 30 lety. Tato 

technologie pracuje na principu biologické degradace prostřednictvím imobilizované 

biomasy mikroorganismů. Odlišnost MBBR od konvekčních technologií, které využívají 

suspenzi aktivovaného kalu volně rozptýleného v odpadní vodě, spočívá ve fixaci 

mikroorganismů na nejrůznějších typech inertních nosičů. Tím dochází k výraznému 

navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení pomalu rostoucích bakterií v systému. 

Fixace mikroorganismů a následná tvorba biofilmového nárostu na inertních 

nosičích je přirozený proces. Dříve byly jako nosiče biomasy využívány přírodní 

materiály, např. kameny, štěrk či láva. V současné době jsou materiály nosičů založeny 

výhradně na bázi umělých hmot. Jedná se např. o perforované kroužky či válečky různých 

velikostí nebo vlákna, případně i nanovlákna uspořádaná do kompaktních celků 

nejrůznějších tvarů a velikostí. 

Výhodou této technologie je vysoká odolnost mikroorganismů fixovaných na 

nosičích vůči nejrůznějším polutantům a rychlá adaptace systému v případě jejich náhlého 

výskytu. 

K nevýhodám použití MBBR patří kromě zvýšených požadavků na dodávku 

vzduchu vyšší investiční náklady, jež souvisí s pořízením nosičů biomasy. 

Použití MBBR  

V časopise VH 2/2015 byl publikován článek „Využití technologie MBBR pro 

čištění toxických průmyslových odpadních vod“, v němž autoři shrnují zkušenosti získané 

během šestiletého provozu čistírny odpadních vod s MBBR technologií. MBBR je 

využíván při čištění specifických průmyslových odpadních vod s vysokými koncentracemi 

anilinu, difenylguanidinu, kyanidů, a navíc extrémně vysokou solností. Tyto specifické 

http://www.wplinternational.com/
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průmyslové odpadní vody s často se měnícím složením nebyly před instalací MBBR 

čištěny dostatečně. Bylo prokázáno, že technologie MBBR může být úspěšně aplikována 

pro čištění těchto vod. Pokud je MBBR spojen s vhodným předčištěním, které je nutné 

volit v závislosti na charakteru odpadní vody, případně i s inokulací specifickým rodem 

mikroorganismů či s dostatečně dlouhou adaptací biomasy, je možné biologicky čistit 

i toxické průmyslové odpadní vody. I když se během zahájení provozu MBBR vyskytlo 

několik provozních problémů a systém musel být opakovaně inokulován, je v současné 

době po jeho stabilizaci dosahováno vysokých účinností odstranění hlavních polutantů. 

Konkrétně účinnost odstranění celkových kyanidů se pohybovala okolo 90 %. 

Biodegradační procesy nabízí zajímavou alternativu k fyzikálním a chemickým 

metodám degradace kyanidů z odpadních vod. 

Z ekonomického hlediska je navíc biologické čištění odpadních vod obsahujících 

kyanidy méně nákladné než např. chemické a fyzikálně-chemické způsoby [48]. 

5.9 Spalování kyanidových kapalných odpadů 

Kyanidové kapalné odpady lze též zneškodnit spalováním:  

1. Přímo bez předchozí úpravy v peci (fluidní, komorové, etážové, rotační). 

2. Katalytickým spalováním kyanovodíku na platinovém katalyzátoru. 

Spalování probíhá podle reakce: 

4 HCN + 5 O2 → 4 CO2 + 2 N2 + 2 H2O  (11) 

V principu se kyanid spálí v přebytku vzduchu na oxid uhličitý a dusík [36]. 
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6 KONKRÉTNÍ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ 

ODZKOUŠENÉ V REÁLNÝCH ODPADNÍCH VODÁCH  

DEZA A. S. 

Společnost DEZA a. s. zpracovává chemické produkty, které vznikají při 

vysokoteplotní karbonizaci uhelných vsázek. Hlavní zpracovávanou surovinou je 

černouhelný vysokoteplotní dehet a surový benzol. Obě suroviny vstupují do DEZA jako 

nosná surovina ke zpracování. Dehet je směsí organických sloučenin, především 

aromatických uhlovodíků, a benzol je pak směsí převážně benzenu, toluenu, xylenu.  Obě 

suroviny obsahují vždy určité množství vody, která je důsledkem vlhkosti vsázky. I když je 

voda ještě v provozech koksoven odsazována a její množství tak snižováno, přesto dehet  

i benzol dodávaný koksovnami do DEZA a. s. obsahuje cca 3 - 5% vody [14]. Tato voda je 

kontaminovaná kyanidy, thiokyanatany, různými solemi a obecně látkami rozpustnými ve 

vodě [26].  

6.1 Odpadní voda s obsahem kyanidů 

Odpadní vody s vysokým obsahem kyanidů jsou přiváděny na Vodní hospodářství 

z provozu Dehet. Jejich složení je proměnlivé a závisí na kvalitě vstupní suroviny - 

surového dehtu. Složení těchto vod uvádí tabulky 2 a 3. Jak je s nimi nakládáno pak 

popisuje obrázek 3. Konkrétně se jedná o dva typy vod:  

1. Odpadní voda odsazená z dehtu (OVOD). 

2. Odpadní voda fenolová 1 – surová (OVF1–S) [16]. 

Odpadní voda odsazená z dehtu (OVOD) 

Surový dehet se z části odvodní odsazením vody ve skladovacích zásobnících za 

přídavku D-emulgátoru, který je dávkován při jeho spouštění ze železničních cisteren. Tato 

voda je přečerpána na chemické čištění odpadních vod do zásobníků. 
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Tabulka 2: Složení OVOD za období 1. 1. 2015 – 1. 1. 2016 [26]. 

Složení OVOD za období 1. 1. 2015 - 1. 1. 2016 

Název parametru Jednotka Průměr Min Max 

pH   8,51 6,4 9,2 

vodivost µS/cm 12500 6910 19100 

vodivost mS/cm 10400 5900 15200 

CHSK-Mn mg/l 9600 3200 78000 

fenoly mg/l 1990 781 12700 

NH3 mg/l 1800 340 3060 

H2S mg/l 5,8 1 49 

pyridin mg/l 264 88 1780 

benzol mg/l 403 100 1320 

chloridy  mg/l 1,32 0,16 3,99 

CN celkové mg/l 34,8 0,6 586 

CNS mg/l 823 104 1330 

Odpadní voda fenolová 1 – surová (OVF1-S)  

OVF1–S je odpadní voda, která vzniká odpařením vody z dehtu na odvodňovací 

koloně na provozu Dehet. Tato voda je čerpána na chemické čištění odpadních vod. 

Tabulka 3: Složení OVF1–S za období 1. 1. 2015 – 1. 1. 2016 [26]. 

Složení OVF1-S za období 1. 1. 2015 - 1. 1. 2016 

Název parametru Jednotka Průměr Min Max 

pH  11,50 7,4 9,8 

vodivost µS/cm 10900 808 26500 

CHSK-Mn mg/l 10100 1320 18900 

fenoly mg/l 2600 846 6500 

NH3 mg/l 3120 238 6020 

H2S mg/l 1760 1,7 3940 

pyridin mg/l 2360 145 7490 

benzol mg/l 1410 100 4310 

chloridy mg/l 0,07 0,05 0,61 

CN celkové mg/l 466 0,8 1230 

CNS mg/l 140 11,8 554 
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Odpadní voda po vyčištění na CHČOV (koagulace, oddehtování, odfenolování, 

destilace) je podrobena účinkům ozonu. Ozon je vyráběn v generátoru z kyslíku a pod 

tlakem je vnášen do proudu odpadní vody, při zdržení v reaktoru min. 1,5 hodiny a při 

tlaku 2,7 baru je obsah kyanidů a thiokyanatanů podstatně snížen. Odpadní voda (DETOX 

výstup) vycházející z jednotky ozonizace je přepouštěna do chemické kanalizace, zde je 

smíchána s ostatními proudy vod a svedena do fenolové zdrže. Dále prochází přes 

elektroflotační linku do zdrže vyflotovaných vod a následně je svedena na samotnou 

biologickou čistírnu. Nakonec voda prochází přes pískové filtry na biologickou lagunu, 

kde vyústí do vodního toku Bečva [16]. 

 

 

Obrázek 2: Schéma návazností jednotlivých operací čištění odpadních vod [26]. 

Byly hledány způsoby, jak ještě více snížit obsah kyanidů v odpadních vodách.  

Testovány byly dvě metody na redukci kyanidů v odpadních vodách. Jako první 

byla odzkoušena biologická degradace kyanidů pomocí speciálních bakteriálních kultur za 

pomoci pronajaté pilotní jednotky od firmy VWS MEMSEP s. r. o. Druhou z uvažovaných 

možností redukce kyanidů je tzv. chemická cesta, a to metodou přímého srážení 

komplexních kyanidů síranem železnatým. 
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6.2 Biologická degradace kyanidů pomocí speciálních bakterií 

Jako zajímavá metoda snižování kyanidů v průmyslových odpadních vodách se jeví 

biologická degradace pomocí speciálních bakterií, které by mohly být naočkovány do 

aktivního kalu, používaného v současnosti, nebo by byly použity jako náplň speciálních 

reaktorů. V rámci spolupráce s Pardubickou univerzitou, Fakultou chemicko-

technologickou byly provedeny testy odbourávání kyanidů za pomoci vybraných bakterií. 

Současně byla pronajata pilotní jednotka od firmy VWS MEMSEP s. r. o., která využívá 

technologii MBBR (Moving bed biological reaktor).  

Technologie MBBR je technologie, která používá biomasu ve formě biofilmu 

narostlou na plastových (polyethylen nebo polypropylen) nosičích o hustotě málo menší 

než voda (viz obrázek 4 ). Tyto nosiče jsou umístěny v reaktorech, kde jsou udržovány 

v pohybu v celém objemu pomocí dmýchaného vzduchu v aerobním anoxickém systému. 

Současně aerace udržuje obsah reaktoru homogenní díky kompletnímu promíchávání. Na 

nosiče byly cíleně naočkovány mikroorganismy, které byly vytipovány na pardubické 

univerzitě jako nejvhodnější pro redukci kyanidů [26]. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Plastové nosiče nesoucí biomasu ve formě biofilmu [26]. 
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6.2.1 Technické zařízení a provoz pilotní jednotky 

Veškeré vybavení pilotní jednotky je konstruováno ve standardním přepravním 

kontejneru. Její uvedení do provozu spočívá v připojení přívodního potrubí surové odpadní 

vody, potrubí na upravenou odpadní vodu a napojení pilotní jednotky do elektrické sítě. 

Jednotka je sestavena ze tří nádrží (viz obrázek 5 a 6). Nádrž N1 slouží jako usazovací 

před biologickým stupněm nebo po něm, v našem případě nebyla využívána. Nádrž N2 má 

pracovní objem Vmax= 560 l a je vybavena jemnobublinným aeračním systémem, který je 

umístěn na dně nádrže. Do tohoto reaktoru byl veden nátok surové odpadní vody jdoucí 

z jednotky ozonizace. V nádrži bylo 136 l nosičů o celkové ploše 68 m
2
. Nádrž N3, která 

má Vmax=3100 l a je také vybavena jemnobublinným čerpadlem, byla v čase testování 

zapojena buď sériově, nebo paralelně. To znamená, že při sériovém zapojení odpadní voda 

natékala z N2 do N3, v režimu paralelního zapojení část odpadní vody natékala do N2  

a část rovnou do N3, odpadní voda z nádrže N2 natékala vždy do N3. Reaktor byl zaplněn 

1 m
3
 nosičů (plocha nosičů 568 m

2
). V reaktoru N3 je umístěna sonda na měření pH, 

teploty a koncentrace kyslíku. Vzduch pro aerační systém nádrží je zajišťován 

kompresorem a přísun vzduchu lze regulovat pomocí elektrických vzduchových armatur. 

Kyslík zajišťuje homogenitu v objemu reaktoru a je potřebný k životu bakterií. Odtoková  

a přítokové místa v nádrži jsou chráněna síty, aby nedošlo k úniku jednotlivých nosičů 

s následným ucpáním potrubí. V pilotní jednotce jsou také zabudována tři peristaltická 

čerpadla pro dávkování provozních chemikálií. V tomto případě byla používána kyselina 

fosforečná na úpravu pH a na počátku testování byl dávkován odpěňovač. V pilotní 

jednotce je také zabudován řídicí systém, na který jsou zapojena veškerá automatická 

zařízení a lze jej ovládat v automatickém režimu nebo ručně. Systém v intervalu 1 minuty 

ukládá provozní parametry, které lze zobrazit na dotykovém ovládacím panelu nebo je lze 

přenést do počítače a následně zpracovat.  

K dávkování surové odpadní vody bylo používáno vřetenové čerpadlo 

s frekvenčním měničem, které je ovládáno řídicím systémem na základě měření reálného 

průtoku. Pro testování byly často požadovány velmi nízké průtoky a čerpadlo mělo při 

nižších frekvencích potíže s rozběhem. To vedlo k použití bypassu, tzn.  čerpadlo bylo 

stále v provozu a průtok se reguloval otevíráním či škrcením kohoutu na hadici [26].  
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Obrázek 4: Schéma interiéru pilotní jednotky MBBR [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Interiér pilotní jednotky MBBR [26].  

Provoz pilotní jednotky dokázal, že kyanidy jsou odbouratelné v bioreaktoru 

technologií MBBR s použitím vhodného kmenu bakterií. Účinnost odstranění CN je 

úměrná vstupní koncentraci CN ve vstupní odpadní vodě. V závislosti na způsobu provozu 

se může v horizontu cca měsíců projevit efekt zarůstání nosičů řešitelný řízením způsobu 

provozu. Účinnost odstranění kyanidů pomocí bioreaktoru při optimálních podmínkách 
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dosahuje více jak 90 %. Vhodným procesním návrhem a řízeným provozem lze dosáhnout 

stabilní účinnosti vyšší než 80 % [26]. 

6.3 Přímé srážení komplexních kyanidů síranem železnatým 

Další metoda, jež byla testována na reálných odpadních vodách Deza a. s., je 

metoda přímého chemického srážení síranem železnatým. 

Toxicita kyanidů je přímo úměrná formě výskytu.
 
Jednoduché kyanidy jsou velmi 

toxické, toxicita komplexních kyanidů pak závisí na jejich konstantách stability [2]. Silně 

toxické jsou komplexní kyanidy tvořené společně s kovy, např. Cd, Zn, středně toxické 

komplexy s Ni, slabě toxické jsou komplexní kyanidy tvořené s Fe
2+

, Fe
3+

  a Co  [2]. 

Nabízí se tak využití roztoku nebo kovu tvořícího s jednoduchým kyanidovým aniontem 

CN
- 

stabilní a netoxické kationty, jako je železo. I proto byla použita chemikálie síran 

železnatý – tzv. zelená skalice. Je to levná, komerčně dostupná technická chemikálie, která 

dokáže být efektivním donorem železnatého (Fe
2+

) kationtu. Tento kationt je schopen  

s kyanidovým aniontem CN
-
 vytvářet stabilní komplexní aniont [Fe (CN)6]

4-
, jehož toxicita 

je značně snížena  a vytváří špatně rozpustnou sraženinu odstranitelnou filtrací.  

V ideálním prostředí reakce probíhá dle rovnice: 

 6 CN
-
 + Fe

2+
 ↔ [Fe (CN)6]

4-
 (12) 

kdy by měl Fe
2+

 kationt reagovat s 6 CN
-
 anionty za vzniku 

hexakyanoželezitanového aniontu. Z naznačené reakce je patrné, že by za ideálních 

podmínek měl být 1 mol Fe 
2+

  iontů schopen vyvázat z roztoku 6 molů CN
-
 aniontů [19]. 

Laboratorní testy 

Byla provedena série laboratorních testů, které byly zaměřeny na nalezení 

optimálních podmínek vhodných pro průmyslovou aplikaci a bilanční popis celého 

procesu. 

Nejdříve byly provedeny testy, které zjišťovaly vliv počátečního pH a velikost 

dávky síranu železnatého na účinnost odstranění celkových kyanidů. Pro testování byl 

zvolen proud odpadní vody po ozonizaci (Detox-výstup), který se skládá z OVF 1-S a 

OVOD. Složení vod viz. - tabulky 2 a 3. 
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Pro tyto testy byla použita „čerstvá“ voda Detox výstup, která byla ihned po 

odebrání stabilizovaná přídavkem hydroxidu sodného na pH 11,8 s obsahem celkových 

kyanidů 149,3 mg/l. 

Protože se v navrhované technologii uvažuje o egalizační nádrži se 7denní 

zádržnou kapacitou, byla k dalším testům použita voda právě 7 dní provzdušňovaná 

vzduchem (označena Detox výstup 7 dní provzdušňována) a 7 dní volně stojící (označena 

Detox výstup 7 dní volně stojící). Zatím není zcela jasné, jak bude s vodou v nádrži 

nakládáno [51]. 

Popis provedení laboratorních testů:  

Postup stanovení 

Do kádinky s výlevkou o objemu 2 l se odměřil 1 l testované vody a nainstalovalo 

se mechanické míchadlo. Intenzita míchání byla nastavena na stupeň 2, což odpovídá 

otáčkám 400 rpm. Pro úpravu pH do požadované hodnoty byla použita zředěná kyselina 

sírová (kyselina sírová, roztok 1+ 4 – k 80 ml destilované vody se za stálého míchání  

a chlazení přidá 20 ml koncentrované kyseliny sírové). Po ustálení hodnoty pH se zvedly 

otáčky na stupeň 3, což odpovídá otáčkám 600 rpm. K takto upravené testované vodě se 

postupně, ale rychle přidalo definované množství 19 % síranu železnatého (k přípravě  

100 ml 19 % roztoku: 34,75 g (FeSO4*7H2O) a 65,25 g H2O.) V předchozích testech byly 

postupně testovány různé koagulanty s variabilními dávkami a ve variabilním prostředí pH 

a bylo zjištěno, že nejvyšších redukcí kyanidů bylo dosaženo při aplikaci 19 % vodného 

roztoku zelené skalice (heptahyptahydrát síranu železnatého). Po ukončení dávkování se 

směs míchala 20 s, poté se snížila intenzita míchání na stupeň 1, což odpovídá otáčkám 

200 rpm. Směs byla takto míchána po dobu 10 minut. Poté bylo míchání přerušeno  

a 100 ml směsi bylo neprodleně odlito do 100 ml odměrného válce. Po 30 minutách byl  

u vzorku stanoven kalový index (poměr objemu kalu k objemu výchozí suspenze). Zároveň 

byl odebrán vzorek k analytickému stanovení celkových kyanidů. V průběhu přídavku 

všech činidel se sledovalo chování směsi (barva, vznik sraženiny apod.) [51].  
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Optimalizační testy  

Na vodě Detox výstup stabilizované hydroxidem se provedlo sledování, jaký vliv 

má hodnota počátečního pH a množství síranu železnatého na průběh srážení a efektivitu 

odstranění kyanidů. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tabulka 4: Podmínky srážení vody Detox výstup s obsahem celkových kyanidů 149,3mg/l pH 11,8 [51]. 

Počáteční 

pH  5,5 7,5 8,5 9,5 

Přidané 

množství 

FeSO4   pH  

kyanidy 

[ppm]  

účinnost  

 pH  

kyanidy 

[ppm]  

účinnost  

 pH  

kyanidy 

[ppm]  

účinnost  

 pH  

kyanidy 

[ppm]  

účinnost  

[%] / ka-

lový in-

dex  

[%] / ka-

lový in-

dex  

[%] / ka-

lový in-

dex  

[%] / ka-

lový in-

dex  

[ml/100]  [ml/100]  [ml/100]  [ml/100]  

1 ml 5,6 147,6 

1,1 

100/100  -  -  -  -  -  -  9,1 143,6 3,8 1/100  

2 ml 5,5 149,4 

0,0 

100/100  -  -  -  6,3 -  -  8,3 147,8 

1,0 

100/100  

4 ml 5,3 134,3 

10,1 

100/100  -  -  -  6,2 -  -  7,2 23 84,6 

5 ml -  -  -  6,3 101,8 

31,8 

100/100  6,1 79,5 

46,8 

100/100  -      

6 ml 5,3 127,8 

14,4 

100/100  -  -  -  -  -  -  -      

8 ml -  -  -  6,2 101,2 

32,2 

100/100  6 85,7 

42,6 

100/100  6,9 20,4 

86,3 

10/100  

Poznámka: Z důvodu vzniku neodsaditelné sraženiny při srážení z hodnoty pH 7,5 a 8,5 nebyly aplikovány 

nízké dávky síranu železnatého. Z výsledků aplikace vysokých dávek totiž neexistoval předpoklad, že by 

nízké dávky fungovaly lépe.   

Ze získaných výsledků je zřejmé, že nejvyšší účinnost odstranění kyanidů byla 

dosažena při počátečním pH 9,5 a dávce 8 ml 19 % síranu železnatého, a to ve výši 86 %. 

Dále lze konstatovat, že zvyšující dávka síranu železnatého vede: 

 k vyšší účinnosti srážení kyanidů, 

 okyseluje vznikající systém, 

 zvyšuje množství vznikajícího kalu (objemově i hmotnostně),  

 zvyšuje spotřebu pomocných činidel (síranu železnatého a hydroxidu 

sodného). 
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V průběhu testů bylo zjištěno, že hodnota počátečního pH ovlivňuje barvu 

vznikající sraženiny (pravděpodobně tedy i její složení) a také schopnost její sedimentace.   

V případě, že je voda srážena z nižších hodnot pH (≤8,5), vzniká sice ihned 

modrozelená sraženina, nicméně nemá tendenci se usazovat viz. obrázek 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Detox- výstup pH 5,5 s přídavkem 1 ml, 2 ml, 4 ml a 6 ml FeSO4 

Odsaditelná sraženina v těchto případech vznikne až při velmi vysokém nadbytku 

síranu železnatého, což je z provozního hlediska nevhodné. Při porovnání hodnot účinností 

mezi hodnotami pH 5,5 až 8,5 je vidět, že účinnost srážení roste s rostoucím pH. Protože 

byl do analýzy ve všech těchto případech brán i kal, je zřejmé, že s rostoucím pH se 

zvyšuje jeho stabilita.   

Jiná situace nastane, pokud se voda sráží z hodnoty pH 9,5. Po přídavku první 

dávky síranu železnatého se vytvoří žlutohnědá, dobře sedimentující sraženina. Vidíme to 

na obrázku 8. Po dalším přídavku síranu se barva vloček přemění na šedou, ale i ty mají 

dobrou tendenci sedimentovat. Této skutečnosti poté svědčí nízká hodnota kalového 

indexu. 
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Obrázek 7: Detox – výstup pH 9,5 s přídavkem 1 ml, 2 ml, 4 ml a 8 ml FeSO4 

Dále bylo zjištěno, že pokud se i ve velmi krátké době přidá do koloidního systému 

zelenomodré sraženiny (v případě srážení z hodnot pH ≤8,5) hydroxid a zvýší se hodnota 

konečného pH, dojde k  přesrážení systému a vzniku již dobře odsaditelné sraženiny (barva 

přechází přes tmavě hnědou zpět do zelenomodré). Hodnoty výsledků z těchto experimentů 

jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Podmínky srážení vody Detox výstup s počáteční hodnotou pH 8,5 a obsahem celkových kyanidů 

149,3 mg/l [51]. 

  Přidané množství FeSO4  Přidané množství FeSO4 

  5 ml  8 ml  5 ml  8 ml  

Hodnota koneč-

ného pH  6,4 6,3 6,4 6,3 

  pH po alkalizaci 7,0 pH po alkalizaci 9,0 

kyanidy [ppm]  31,4 25,9 14,5 4,3 

účinnost [%]  79,0 82,7 90,3 97,1 

kalový index 

[ml/100 ml]  5/100  7/100  10/100  14/100  
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Z výsledků je zřejmé, že úpravou pH po srážení síranem železnatým lze převést 

vzniklý koloidní systém na odsaditelnou sraženinu a tím zvýšit účinnost odstraňování 

kyanidů viz. obrázek 9. Také můžeme říci, že účinnost snižování kyanidů roste s rostoucí 

hodnotou pH, na které se systém alkalizuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Zleva jdoucí Detox – výstup pH 8,5 s přídavkem 5 ml a 8 ml FeSO4 s následnou alkalizací na pH 

7,0 a Detox – výstup pH 8,5 s přídavkem 5 ml a 8 ml FeSO4 s následnou alkalizací na pH 9,0                                                                             

Dva nejúčinnější způsoby srážení kyanidů 

Na základě výše uvedených výsledků byly pro další pokusy použity pro porovnání 

dva nejúčinnější postupy.  

V prvním případě (v tabulce označen postup 1) byly sráženy vody z hodnoty 

počátečního pH 9,5 síranem železnatým v dávce 8 ml.  

Ve druhém případě (v tabulce označen postup 2) byly sráženy vody z hodnoty 

počátečního pH 8,5 síranem železnatým v dávce 8 ml a poté byla provedena alkalizace 

systému na hodnotu pH 9.   

Protože se v navrhované technologii uvažuje o egalizační nádrži se 7denní 

zádržnou kapacitou, byla k dalším testům použita voda právě 7 dní provzdušňovaná 

vzduchem (označena Detox výstup 7 dní provzdušňována) a 7 dní volně stojící (označena 

Detox výstup 7 dní volně stojící). Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Průběh 

pokusu pak ukazuje obrázek 10. 
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Tabulka 6: Výsledky [51]. 

  
Detox – výstup 7 dnů provzdušňo-

váno  
Detox – výstup 7 dnů volně stojící  

kyanidy [ppm]  128,3 159,7 

  Postup 1  Postup 2  Postup 1  Postup 2  

přidané množství 

FeSO4  
8 ml  8 ml  8 ml  8 ml  

konečné pH po srá-

žení a úpravě  
7,1 9,0 7,2 9,0 

kyanidy [ppm]  83,0 7,6 34.5  1,4 

účinnost redukce [%]  35,3 94.1  78.4  99.1  

kalový index 

[ml/100]  
10/100  42/100  21/100  74/100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Zleva jdoucí detox – výstup 7 dní stání postup 2 a 1, detox – výstup 7 dní provzdušňovaný postup 

2 a 1 
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Zhodnocení 

Z experimentů a získaných výsledků je zřejmé, že lze k redukci kyanidů využít 

přímé srážení síranem železnatým. Pokud porovnáme výsledky účinnosti redukce kyanidů 

mezi jednotlivými reálnými vodami, u kterých byl použit stejný způsob srážení, jsou mezi 

výsledky velké rozdíly. Např. při srážení „čerstvé“ vody Detox výstup byla v našem 

případě dosažena účinnost redukce kyanidů 86 %. Pokud se nechá tato voda „zestárnout“, 

a to pouhým stáním nebo provzdušňováním, může se účinnost srážení změnit. V našem 

případě došlo k poklesu účinnosti o 7 a 51 %! Vedle změny účinnosti odstraňování 

kyanidů také došlo ke změně schopnosti vytvořit dobře sedimentující kal. U odstátých vod 

sraženina hůře sedimentovala, což vedlo k tvorbě většího objemu kalu. Účinnost redukce 

kyanidů při srážení s následnou alkalizací byla jak u vody volně stojící, tak u vody 

provzdušňované vyšší než 94 %. 
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7 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla věnována kyanidům v průmyslových odpadních vodách. 

Byly popsány vlastnosti kyanidů, analytické stanovení a způsoby jejich degradace. 

V reálných vodách Deza a. s. byla odzkoušena biologická degradace kyanidů pomocí 

speciálních bakteriálních kultur a v experimentální části práce je pak popsána metoda 

přímého srážení komplexních kyanidů síranem železnatým.  

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že k redukci celkových kyanidů  

v těchto odpadních vodách pomocí metody přímého chemického srážení síranem 

železnatým došlo. Ukázalo se, že zvyšující dávka síranu železnatého vede k vyšší účinnosti 

srážení kyanidů, okyseluje daný systém, zvyšuje množství vznikajícího kalu a spotřebu 

pomocných činidel (síranu železnatého a hydroxidu sodného). Je také nutné říci, že 

efektivita odstraňování kyanidů je závislá: 

 na počáteční hodnotě pH, 

 na způsobu, jak je s vodou nakládáno.  

Byly nalezeny dvě možné cesty, jak provést samotné chemické srážení:  

1. Nastavit počáteční hodnotu pH na 9,5 a poté přidat dostatečnou dávku 

síranu železnatého. Tato cesta se jeví jako více citlivá na způsob, jak je 

s vodou nakládáno. 

2. Nastavit počáteční hodnotu pH na 8,5, poté přidat dostatečnou dávku síranu 

železnatého a v krátké době systém alkalizovat na hodnotu pH 9,0. Zdá se, 

že tato cesta je méně citlivá na způsob, jak je s vodou nakládáno. 
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