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Abstract: 

This paper describes two different models of laboratory experiments for biological treatment of 

wastewater with high content of phenols, cresols and dimethylphenols; substances generally toxic to 

microorganisms and higher organisms even at low concentrations. The groundwater comes from a site 

of a former phenol manufacturer. In both cases a bioreactor was used with a biomass carrier and 

bacteria of the genus Rhodococcus erythropolis were used for inoculation. In the first case, a fluid bed 

bioreactor with the commercial carrier AnoxKaldnes was verified. In the second case, a fixed bed 

bioreactor was selected and nanofibers developed at the Technical University in Liberec were used as 

the biomass carrier. Monitoring the effectiveness of the degradation of phenolic compounds in a 

continuous mode was accompanied by microscopic evaluation (development of biofilm on the carrier). 
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Abstrakt: 

Příspěvek popisuje dva různé modely laboratorního experimentu pro biologické čištění odpadních vod 

s vysokým obsahem fenolů, kresolů a dimethylfenolů, látek obecně toxických pro mikroorganismy 

a vyšší živočichy i při nízké koncentraci. K tomuto účelu byla použita podzemní voda z areálu bývalé 

výroby fenolů. V obou případech bylo využito bioreaktoru s nosičem biomasy, pro inokulaci byla 

zvolena bakterie Rhodococcus erythropolis. V prvém případě byl zvolen reaktor s fluidním ložem 

a komerční nosič AnoxKaldnes. Ve druhém případě byl zvolen reaktor s fixním ložem a jako nosič 

biomasy byl využit nanovlákenný nosič vyvíjený na Technické univerzitě v Liberci. Hodnocení 

účinnosti degradace fenolických látek v kontinuálním režimu bylo doprovázeno mikroskopickým 

hodnocením nosiče, resp. sledováním vývoje biofilmu na daném nosiči. 
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1. Úvod 

Fenol, látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci, je nebezpečným 

kontaminantem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že fenol a jeho deriváty jsou základní 

strukturní jednotkou pro řadu látek, bývá fenol jedním z nejčastějších polutantů řek i odpadních vod. 

Fenol se může do prostředí dostávat při rozkladu organických zbytků, nebo při lesních požárech, ale 

většinou má průmyslový původ. Používá se například při výrobě materiálů pro automobilový průmysl, 

barev a díky své toxicitě k plísním a bakteriím i jako desinfekční agens (Pospíšilová et al., 2010). 

 

Možnost účinného odbourání fenolu při zpracování odpadních vod má značný význam. Tuto možnost 

nabízí použití například populace bakterie Rhodococcus erythropolis rostoucí v biofilmu. Bakterie 

R. erythropolis disponuje širokým degradačním potenciálem, je schopna utilizace i velmi 

problematických, obtížně odbouratelných a persistentních sloučenin, jako jsou nitroaromáty, nitrily, 

heterocyklické a halogenované sloučeniny, včetně polychlorovaných bifenylů. Kromě řady 

metabolických aktivit má Rhodococcus erythropolis ve srovnání s jinými bakteriemi lepší schopnost 



tvorby biofilmu. Biofilm jako uskupení buněk uzavřených v extracelulárně produkovaném 

polymerním matrix, se může vyznačovat větší odolností k toxickým a limitujícím vlivům. Buňky 

biofilmu odolávají přítomnosti antibiotik i větší koncentraci polutantů a nízkému pH. Biofilmové 

procesy jsou značně rozšířeny v environmentální biotechnologii. Biofilmové reaktory dovolují 

dosažení vysoké koncentrace biomasy umožňující účinné čištění velkých objemů průmyslových 

odpadních vod, které jsou typicky tvořeny zředěnými vodnými roztoky často těžko odbouratelných 

sloučenin. Prvním krokem při vytváření biofilmu je proces adheze. Adheze a tvorba biofilmu je 

ovlivněna řadou faktorů, jedním z nich jsou vlastnosti buněčných povrchů. Proto poznání a pochopení 

souvislostí mezi vlastnostmi povrchu buněk, schopností adheze a tvorbou biofilmu může otevřít cestu 

ke tvorbě vysoce stabilních biofilmových procesů, dovolujících konstrukci účinnějších 

biotechnologických procesů (např. pro dekontaminaci fenolových vod), (Pospíšilová et al., 2010). 

 

2. Materiály a metody 

2.1 Reaktory  

Reaktor tvořila skleněná válcová kádinka o objemu 3000 ml. Pro každý typ nosiče byl použit 

samostatný reaktor, provozovány však byly za stejných podmínek (objem, průtok vody, typ 

mikroorganismů, teplota). Použité mikroorganismy vyžadují použití aerobních reaktorů, charakter 

znečištění pak kontinuální kultivaci ve směšovacím reaktoru. Na dně nádoby tak byl umístěn aerátor 

tvořící středně-bublinnou aeraci (pro nosiče AnoxKaldnes) a jemně-bublinnou aeraci (pro 

nanovlákenný nosič). Přítok a odtok vody byl realizován peristaltickým čerpadlem. 

 

2.2 Nosiče biofilmu 

Pro laboratorní experimenty byly zvoleny dva typy nosičů – komerční AnoxKaldnes jako nosiče pro 

fluidní lože a nově vyvíjená nanovlákenná technologie jako nosiče ve fixním loži. 

 

2.2.1 AnoxKaldnes™ MBBR nosiče 

AnoxKaldnes nosiče (typ K3, obrázek 1a) jsou vyrobeny z polyetylenu s hustotou mírně nižší než 

voda, se specifickým chráněným povrchem 500 m
2
/m

3
 (Bjorn et al., 2006), v laboratorním 

experimentu dosahoval 0,45 m
2
/l. Nosiče se udržuji v neustálém pohybu působením dmýchaného 

vzduchu v aerobním systému. Z důvodu zajištění volného pohybu byla náplň nosičů v reaktoru 30 % 

(obrázek 1b). Technologie využívající nosiče AnoxKaldnes byla původně vyvinuta společností 

AnoxKaldnes, nyní je komercializována společností Veolia Water Solutions & Technologies. 

 

 
 
Obr. 1: a) PE nosiče AnoxKaldnes, b) Laboratorní sestavení experimentu 

 

2.2.2 Nanovlákenné nosiče 

Technologie nanovlákenných nosičů je již řadu let vyvíjena na Technické univerzitě v Liberci, ve 

spolupráci několika fakult. Velkou výhodou této technologie je možnost kombinovat různé polymery 

a tím nastavovat densitu nosiče (od hustoty cca. 900 kg/m
3
 až po 1200 kg/m

3
), v podstatě přímo podle 

charakteru odpadních vod. Výchozími, dosud ověřenými materiály pro nanovlákenné nosiče, jsou 

polyetylen, polypropylen a polyuretan. Metoda elektrospinning aplikovaná v zařízení NANOSPIDER 

je určující pro zpracování nanovlákenných vrstev s příslušnými vlastnostmi.  

 



Příklad finální příze (zde testované) vypadá následovně. Základní vlákno je polypropylen Prolenvir 

CE (660 dtex, tvarovaný vzduchem), povlak se skládá z polyuretanových nanovláken Larithane 1083 

(50 dtex, metoda elektrospinning, průměr nanovláken je cca 260 nm), vše je dvojitě obtočeno 

ochranným polyetylenovým vláknem (167 dtex, chrání vůči tření při zpracování a při následných 

aplikacích proti dezintegraci nanovláken). Díky využití nanovlákenné technologie tak může povrch 

finálně dosáhnout až stovek m
2
/g. V laboratorním experimentu dosahoval měrný povrch 0,67 m

2
/l. 

 

 
 

Obr. 2: a) Různý způsob fixace nanovrstev (starý a nový přístup), b) Detail nanovláken na nosiči,  

c) Mechanismus ukotvení nití do pevného rámu 

 

Výsledné nitě byly navinuty na pevný rám (10 x 10 cm), s velikostí oka cca. 1 cm. Horizontálně bylo 

navinuto osm nití o délce 20 cm, stejně tak vertikálně (viz obrázek 2c). Rám pak byl volně vložen do 

reaktoru. Praktické laboratorní sestavení experimentu vyjma nosiče bylo jinak zcela totožné jako pro 

nosič AnoxKaldnes (obrázek 1b).  

 

2.3 Mikroorganismy 

Použité mikroorganismy pro inokulaci byly selektovány na Vysoké škole chemicko-technologické 

v Praze. Jedná se o bakteriální kmen rodu Rhodococcus erythropolis. Rhodococcus byl srovnáván 

s několika dalšími druhy mikroorganismů, tento však vynikal hned v několika parametrech – zejména 

schopností biodegradační aktivity i při vysokých změnách teplot (10 - 40 °C) a při extrémní salinitě.  

 

2.4 Odpadní vody  

V laboratorních experimentech byla pozornost věnována biologickému čištění odpadních vod 

s vysokým obsahem fenolů, kresolů a dimethylfenolů. Použita byla podzemní voda z areálu bývalé 

výroby fenolů s následujícím minimálním a maximálním zastoupením: fenoly (172 – 1642 mg/l), 

kresoly (59 – 1110 mg/l), dimethylfenoly (48 – 285 mg/l), vyšší fenoly (13 – 19 mg/l). Koncentrace 

fenolu byla stanovována kyvetovými testy výrobce HachLange. Suma všech organických látek ve 

vodě byla měřena jako hodnota chemické spotřeby kyslíku (CHSK v mg/l), a to jedno-účelovými 

testy, které jsou založeny na využití dichromanové metody (stejný výrobce). Makronutrienty byly do 

systému přidávány ve formě minerálních solí.  

 

2.5 Měření parametrů / analytické metody 

V reaktorech byly pravidelně pomocí příslušných sond sledovány klíčové parametry – pH, teplota, 

koncentrace rozpuštěného kyslíku (měřicí přístroj WTW Multi 350i). Prováděno bylo také 

stanovování sušiny na nosiči a pravidelně byla sledována absorbance média spektrofotometrem DR-

2800 firmy Hach-Lange.  

 

2.6 Mikroskopie a obrazová analýza 

K zachycení snímků povrchu nosičů sloužil optický mikroskop typu Olympus BX51M. K následnému 

určení imobilizované biomasy byl využit software pro analýzu obrazu QuickPHOTO MICRO 2.3 

s přídavným modulem Deep Focus 3.1, který obsahuje množství funkcí pro měření charakteristik 

v obraze a navíc využívá efektivního algoritmu, který je schopen vytvářet snímky s extrémní hloubkou 

ostrosti. 

 

 



3. Výsledky a diskuse 

3.1 Laboratorní testování 

Vstupní parametry (CHSK, doba zdržení a teplota) jsou znázorněny na obrázku 3a. Výstupní měřené 

parametry reaktoru (CHSK pro bioreaktor s náplní AnoxKaldnes či s nanovlákennými nosiči) jsou 

uvedeny na obrázku 3b. Výsledkem jsou téměř shodné výstupní hodnoty CHSK. 

 

 
 

Obr. 3: a) Vstupní (nastavované) parametry reaktorů, b) Výstupní (měřené) parametry reaktorů 

 

Mnohem lépe prokážeme pozitivní výsledky pro použití nanovlákenné technologie, podíváme-li se na 

obrázek 4. Hodnoty filtrované a nefiltrované CHSK jsou opět velice identické, ovšem hodnoty celkové 

fenoly již vykazují výrazný rozdíl. Finálně celkové fenoly pro technologii AnoxKaldnes dosahují až 

k 160 mg/l, pro technologii nanovláknných nosičů jen 30 mg/l. Důvod „kolapsu“ systému v závěru 

experimentu může být synergický efekt působení teploty (8 °C), nízké doby zdržení (4 dny)  

a vysokého látkového zatížení (6.550 mg/l). 

 

 
 

Obr. 4: Výstupní parametry reaktorů – CHSK, celk. fenoly, a) AnoxKaldnes, b) Nanovlákenné nosiče 

 

 
Obr. 5: Výstupní parametry reaktorů, a) absorbance, b) pH a rozpuštěný kyslík 

 

Dále bylo měřeno: absorbance, pH, rozpuštěný kyslík, uvedeno na obrázku 5. Absorbance téměř 

kopírovala průběh vstupní CHSK, vyjma počátku, kde docházelo k vysokému úniku mikroorganismů, 

pravděpodobně z příliš nízké hodnoty CHSK (nedostatku potřebného C-zdroje); a také vyjma závěru 

testu, kde synergický efekt všech vstupních parametrů byl pravděpodobně již velice značný. Hodnoty 



pH v bioreaktorech bylo nutné uměle udržovat přídavkem NaOH, příp. HCl na hodnotě kolem pH 8. 

Kolísání v hodnotách rozpuštěného kyslíku byla pravděpodobně způsobena jen změnami teploty. 

 

Hydrofobita povrchu je jedním z důležitých faktorů ovlivňující adhezi. Bakterie Rhodococcus 

erythropolis, která má hydrofobní povrch, vykazuje lepší schopnost adheze na hydrofobní materiál, 

v tomto případě polyuretan. Nastává tak rychlejší kolonizace nanovlákenného nosiče než nosiče 

komerčního, k čemuž také dopomáhá vysoký měrný povrch díky nanovrstvám. Sušina na nosiči 

(přepočítáno pro celý bioreaktor) dosahovala pro nanovlákennou technologii v závěru podobných 

hodnot jako pro AnoxKaldnes (obrázek 6). Hodnocení sušiny doprovázelo obrazové hodnocení 

biofilmu na povrchu nosiče, kde je jasně zřetelný rozdíl v plošné kolonizaci nosiče, viz obrázek 7 

(podrobnější informace viz Křiklavová L., Dub 

T., 2011). Je tedy pravděpodobné, že faktory 

usnadňující proces adheze mají též pozitivní vliv 

na fyziologické vlastnosti vzniklého biofilmu, 

což se následně projevuje účinnější degradací 

fenolu. 

 

Obr. 6: Výstupní parametry reaktorů – CHSK, 

celk. fenoly, a) AnoxKaldnes, b) Nanovlákenné 

nosiče 

 

 
 

Obr. 7: Snímky vývoje biofilmu (57, 79, 100 a 119 dnů) pro AnoxKaldnes a nanovlákenný nosič 

 

3.2 Návrh reálné aplikace 

Pro reálný návrh BČOV s nanovlákennými nosiči se předpokládá nepřetržitý charakter čisticího 

procesu, tím je tak podmíněn kontinuální zdroj příslušného polutantu. Cílem je biologické čištění 

průmyslových odpadních i splaškových vod. Technologicky by měla být čistírna zajištěna 

jemnobublinnou aerací, dle rozměrů a dalších parametrů BČOV se dále určí potřebné vlastnosti nosičů 

biomasy (fixní/fluidní nosič, velikost a tvar nosiče, velikost oka textilie aj.), další technologické 

zajištění je dle potřeb zadavatele. Cílem provozu aktivační nádrže s kombinovanou biomasou ve 

vznosu a imobilizovanou na vestavěný nosič je zvýšení koncentrace biomasy a tím stability provozu. 

Výhodnou tohoto řešení je možnost zachování současné konstrukce nádrží, jedná se pouze o instalaci 

pevné konstrukce. Manipulace s technologií pevné vestavby je stejně tak jednoduchá.  

 

Představme si návrh technologie pro bioreaktor/nádrž o rozměrech 3.5 m x 3.5 m, hloubka 3 m (37 m
3
 

vody). Nanovlákenný nosič může být vytvořen jak pro fluidní, tak pro fixní lože. Pro jednoduchost 

uvažujme stejný případ, jako je uveden v kapitole „Laboratorní testování“, tedy fixní lože 

(nanovlákenné nitě ukotvené do vyjímatelných rámů). Pro nosič biomasy zvolme plošné zaplnění nitě 

nanovlákna s hodnotou 50 dtex, tedy 0.1 m
2
 aktivní plochy na 1 m délky nitě (Křiklavová, Lederer, 

2010). Z této nanovlákenné příze lze vyrobit pleteninu, kde velikost oka je například 0.5 cm. Velikost 



rámů, do nichž lze pleteninu instalovat, předpokládejme o rozměrech 3 x 2 m. Rámy musí být 

vyrobeny z nerezového materiálu a všechny ukotveny do nosné konstrukce, například o rozměrech 

3 x 3 x 2 m. Na celý objem nádrže předpokládejme 50 vyjímatelných rámů, vzdálenost rámů 6 cm 

(17 rámů na 1 m nádrže, počet může reálně dosahovat až 40 rámů na 1 m nádrže), celkem by tak bylo 

použito cca 300 m
2
 pleteniny na nádrž. Výsledný aktivní povrch tak může dosahovat od 350 m

2
/m

3
 

(pro 17 vestaveb/m) až po 800 m
2
/m

3
 (pro 40 vestaveb/m). Pro celý objem nádrže tak získáme 6.000 m

2
 

aktivního povrchu na nádrž. Využitím fluidního nosiče by tyto hodnoty byly ještě vyšší. Výsledná 

cena fixního komplexu (pevné rámy, nosná konstrukce a textilní nanovlákenná pletenina) může 

dosahovat cca 120.000 Kč. Jakmile bude technologie dále optimalizována, bude možné cenu dále 

eventuálně snížit. Konstrukční řešení této technologie je zachycen na obrázku 8.  

 

 
 

Obr. 8: Technologie vyjímatelných nosných rámů 

 

Využitím komerční technologie, například AnoxKaldnes (definováno 500 m
2
/m

3
), získáme při 

minimálním sypném plnění nosičů 30 %, celkovou plochu 5.550 m
2
 aktivního povrchu na nádrž 

(37 m
3
 vody). Cena této technologie dosáhne až 140.000 Kč (plus další výdaje na aerační techniku). 

 

4. Závěr 

Výsledem studie použití nanovlákenné technologie pro čištění odpadních vod je několik variant 

stabilních a použitelných nosičů biomasy, které splňují nezbytná hlediska jako nosiče bakteriálního 

biofilmu. Výhodou použití nanovlákenné technologie je, nevyjímaje cenu, také vyšší schopnost 

odolávat významnějším oscilacím v kvalitě odpadních vod, předchází se tak jinak nutnému 

opakovanému zapracování bioreaktoru, mimo jiné je možné snížit celkové zatížení organického 

znečištění na odtoku čistíren odpadních vod, počáteční zapracování nosiče je rychlejší, pro výrobu se 

využívá mnohem méně materiálu s vysokým měrným povrchem. Aplikace nanotechnologie 

v kombinaci s biologickými metodami tak přináší nesporné výhody. Ovšem existuje stále několik 

sporných otázek, jako dezintegrace nanovláken a toxicita na vyšší organismy, které budou dále 

studovány.  
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