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Abstract: 

This paper describes the removal of nitrate from industrial wastewater using activated sludge from 

biological wastewater treatment plant. Experiments were carried out in three batch systems. The 

effectiveness of two types of sludge from biological wastewater treatment plant were compared with 

adapted denitrification bacteria transferred from the biological filter (BioPellets). The experimental 

results demonstrated the different effectiveness of nitrate removal with both types of sludge. The 

lowest efficiency was achieved with denitrifying bacteria, which originate from the biological filter. 
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Abstrakt:  

Předkládaný příspěvek popisuje možnosti odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod 

pomocí kalů z BČOV. Pokusy byly prováděny ve třech vsádkových systémech, přičemž byly 

porovnávány účinnosti dvou druhů kalů z BČOV společně s účinností adaptovaných denitrifikačních 

bakterií přenesených z biologického filtru (BioPellets). Výsledky experimentů prokázaly rozdílnou 

účinnost odstraňování dusičnanů jednotlivými druhy kalů, nejmenší účinnosti bylo dosaženo 

u denitrifikačních bakterií pocházejících z biologického filtru. 
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Úvod 

Termín aktivovaný kal se používá k popisu procesu, ve kterém bakterie tvoří vločkovité částice, jež 

jsou aktivní v čištění odpadních vod v rámci aktivační nádrže. Aktivovaný kal je nejpoužívanější 

systémem pro čištění komunálních odpadních vod a je efektivní a asi nejuniverzálnější ze všech 

procesů čištění odpadních vod vůbec. Biologická denitrifikace, při níž dochází k postupné přeměně 

dusičnanu NO3
-
 až na elementární dusík N2, patří mezi nejdůležitější součást procesů probíhajících 

v aktivovaném kalu. Existují-li pro denitrifikaci vhodné podmínky, může nastat prakticky kdykoli. 

Tyto podmínky zahrnují přítomnost početné aktivní populace denitrifikačních bakterií, anoxické 

prostředí a přítomnost rozpustného, snadno rozložitelného organického substrátu. Mezi další faktory 

ovlivňující průběh denitrifikace se řadí pH, teplota, přítomnost živin (nutrietů) a hodnota oxidačně - 

redukčního potenciálu (ORP), který je obvykle dán koncentrací rozpuštěného kyslíku. 

 

Denitrifikace v aktivovaném kalu  

Spíše než množství dusičnanů (a dusitanů) přítomných v odpadní vodě je za nejdůležitější faktor 

určující denitrifikaci považováno množství přítomného organického substrátu, jehož nedostatek může 

denitrifikaci zabránit. Denitrifikační bakterie mohou jako zdroj uhlíku využívat organické sloučeniny 

běžně se vyskytující v odpadní vodě (tzv. interní zdroj). Při deficitu interních zdrojů organického 

uhlíku se někdy do vody přidávají ještě externí zdroje, což jsou snadno biologicky využitelné 

organické látky (např. methanol, ethanol, kyselina octová, glukóza či melasa). Tyto organické látky 
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jsou při denitrifikaci oxidovány (na oxid uhličitý) a slouží jako donory elektronů v elektronovém 

transportním řetězci. Čím větší je poptávka po elektronových donorech, tím větší je šance, že dojde 

k denitrifikaci, a to i při aerobním stavu. Dusičnanový (nebo dusitanový) dusík je za nepřítomnosti 

molekulárního kyslíku v anoxickém prostředí (oblast v rozmezí ORP od -50 do +50 mV) konečným 

akceptorem těchto elektronů (Gerardi 2002, Grady et al. 2011). 

 

Volný molekulární kyslík inhibuje denitrifikaci v důsledku konkurence s dusičnany jakožto další 

možný akceptor elektronů při oxidaci organických látek. Využití volného molekulárního kyslíku je 

bakteriemi upřednostňováno před využitím dusitanů a dusičnanů, protože využití volného 

molekulárního kyslíku přináší více buněčné energie, se kterou je spojen i buněčný růst. Proto 

v přítomnosti vysoké koncentrace rozpuštěného kyslíku (> 1,0 mg.l
-1

) aktivují denitrifikační bakterie 

svůj enzymatický aparát pro využití volného molekulárního kyslíku a deaktivují enzymatické 

mechanismy pro využití dusitanů a dusičnanů. 

 

Přestože je denitrifikace schopno několik skupin organismů, včetně hub a prvoků (Loxodes), nejvíce 

denitrifikačních organismů řadíme mezi fakultativně anaerobní bakterie (tvoří přibližně 80 % bakterií, 

které v aktivovaném kalu můžeme nalézt). Rody Alcaligenes, Bacillus a Pseudomonas obsahují 

největší množství denitrifikačních bakterií. Biochemické dráhy denitrifikace zahrnují postupnou 

přeměnu dusičnanových iontů až na molekulární dusík. Tato přeměna se skládá z redukce 

dusičnanových iontů na ionty dusitanové, dusitanových iontů na oxid dusnatý NO, konverze oxidu 

dusnatého na oxid dusný N2O a konverze oxidu dusného na molekulární dusík N2 (Nancharaiah, 

Venugopalan 2011, Xie et al. 2010, Zhang, Zhou 2007). Některé denitrifikační bakterie uvolňují 

během denitrifikace všechny tři meziprodukty, zatímco ostatní bakterie mohou uvolňovat pouze jeden, 

dva, či žádný z meziproduktů. V některých případech se však může v aktivovaném kalu nahromadit 

značné množství dusitanů, které brzdí celý proces denitrifikace, jelikož většina heterotrofních 

denitrifikačních bakterií je inhibována při koncentraci dusitanů 200 mg.l
-1

 (Ni, Yu 2008). 

 

Denitrifikace může probíhat v širokém rozmezí hodnot pH. Je relativně odolná vůči kyselosti, ale 

může být zpomalena při nízkém pH. Rozsah hodnot pH 6,5 – 8,5 přijatelný pro správnou tvorbu 

vlastních vloček kalu, je pro denitrifikaci též vyhovující. Optimální pH pro denitrifikaci je však mezi 

hodnotami 7,0 - 7,5.  

 

Vzhledem k tomu, že denitrifikace je biologický děj, probíhá s rostoucí teplotou rychleji, a naopak 

s klesající teplotou se její rychlost snižuje. Při teplotách pod 5 °C pak dochází k jejímu útlumu. 

Teplejší odpadní voda má také nižší afinitu k rozpuštěnému kyslíku nežli voda chladnější, proto 

k denitrifikaci dochází snáze za vyšších teplot, kdy je rozpuštěný kyslík ve vodě rychleji vyčerpán 

[internetový zdroj 1, Zhang, Zhou 2007). 

 

Biologický filtr 

Jednou z dalších možností biologické denitrifikace je aplikace tzv. biofiltru. Jedná se o válcové nádrže 

(kolony) vyplněné kusovým materiálem, přes který protéká odpadní voda. Na náplni kolony se utvoří 

a zachytí slizovitý povlak mikroorganismů, v němž probíhá vlastní biologické čištění. Náplně kolon, 

resp. nosiče bakterií, jsou buď statické, nebo ve formě částic (často z polymerních organických 

materiálů). Pro denitrifikaci se používá i uspořádání aparátu s nosičem ve fluidním režimu, kdy vlivem 

fluidace nedochází ke slepování částic. V našem případě byly jako náplň biofiltru použity NP-redukční 

biopelety (výrobce D. van Houten, Groningen, Holandsko). Jedná se o válečky ze 100% čistého 

biologicky odbouratelného polymeru (průměr 4 mm, výška 2 mm), na kterých jsou naneseny 

imobilizované denitrifikační bakterie. Pelety zde mají úlohu nejen nosiče bakterií, ale slouží i jako 

zdroj organického substrátu, odpadá tedy nutnost dávkování dalšího externího zdroje uhlíku. Pelety 

umožňují aerobní růst bakterií, které následně „konzumují“ dusičnany (v tomto případě i fosfáty) 

obsažené ve vodě. Kromě toho se rozvíjí anaerobní vrstva, která současně podporuje denitrifika ci 

(internetový zdroj 1). Po předešlých experimentech s průtočným systémem byl v tomto případě 

vyzkoušen systém vsádkový.  

 

 



Metodika 

První série experimentů byla prováděna po dobu 47 dní ve třech plastových obdélníkových vaničkách 

(simulujících aktivační nádrže) o objemu 65 litrů. Do jednotlivých vaniček bylo na počátku 

předloženo 50 litrů modelové odpadní vody o koncentraci 350 mg.l
-1

 NO3
-
 (v první fázi experimentů 

roztok NaNO3 v destilované vodě). První vanička byla naočkována 1 litrem zředěného kalu (obsah 

sušiny 0,64 g/l) z denitrifikační jednotky ČOV zaměřené na odstraňování dusičnanů (Kal 1). Druhá 

vanička byla naočkována 1 litrem zředěného kalu z klasické BČOV (obsah sušiny 0,17 g/l) (Kal 2) a 

třetí vanička 1 litrem roztoku z biologického fluidního filtru (obsah sušiny 0,06 g/l), obsahující 

adaptované denitrifikační bakterie (Biopel.). Do vaniček byly přidány nutrienty fosfor a uhlík 

v podobě roztoku Na3PO4.12 H2O a organického substrátu na bázi melasy v poměru CHSK:N:P = 

80:7:1. Nutrienty byly v následujících dnech pokusu pravidelně doplňovány.  

 

Druhá série experimentů byla prováděna obdobně, místo vaniček však byly použity 50litrové plastové 

barely. Doba trvání experimentů byla 32 dní (experimenty i nadále pokračují). Do barelů byla opět 

předložena modelová odpadní voda o koncentraci 350 mg.l
-1

 NO3
-
, doplněna o nutrienty a příslušné 

druhy kalů. První barel byl naočkován 1 litrem zředěného kalu z denitrifikační jednotky ČOV 

zaměřené na odstraňování dusičnanů (Kal 1). Druhý barel byl naočkován 1 litrem zředěného kalu 

z klasické BČOV (Kal 2) a třetí barel taktéž tímto kalem, s tím rozdílem, že tento barel byl opatřen 

míchadlem se třemi lopatkami (45° šikmé) s rychlostí míchání 52 ot./min (Kal 2 mích.).  Všechny 

experimenty byly prováděny diskontinuálně za laboratorní teploty. 

 

Ke stanovení dusičnanů byla používána spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou dle ČSN 

ISO 7890-3, pro stanovení CHSKCr byly použity kyvetové testy LANGE LCK 514 (rozsah detekce 

100 – 2 000 mg.l
-1

) a LCK 314 (15 – 150 mg.l
-1

) a obsah fosforu byl stanovován pomocí optického 

emisního spektrometru s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES) GBC Integra XL. Pro 

měření rozpuštěného kyslíku byl použit oximetr Hanna HI 9146 s příslušenstvím, pro měření redox 

potenciálu a pH bylo použito přenosné měřidlo Hach Lange řady HQ 30d se sondami Intellical – 

ORP/redox sonda MTC 101103 a pH sonda PHC 101-03. 

 

Výsledky a diskuze 
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Obr. 1: Průběh odstranění NO3
-
 (1. série)                   Obr. 2: Průběh odstranění NO3

-
 (2. série)  

 

Průběh odstraňování NO3
-
 v rámci první série pokusů je patrný na obr. 1. Prokázala se vysoká účinnost 

odstranění NO3
-
 v případě Kalu 1, již třetí den experimentu dosahovala 56 %. Následně byla 

koncentrace NO3
-
 doplněna na původní výchozí hodnotu 350 mg.l

-1
 (přerušovaná čára) a za další čtyři 

dny již dosahovala účinnost odstranění 91 % atd. Od 25. dne došlo k útlumu aktivity bakterií, kdy 

odstraňování NO3
-
 prakticky neprobíhalo a i vizuálně bylo znát, že se poměry ve vaničce změnily. 

Problém byl vyřešen 37. den dvojnásobným přídavkem organického substrátu, po kterém došlo 

k opětovnému nastartování systému. Tento zvýšený příděl substrátu byl preventivně aplikován i do 



ostatních vaniček i barelů. To mělo příznivý vliv především na Kal 2 a Biopelety, jejichž průběh 

odstraňování NO3
-
 je velice podobný, téměř totožný (což je znát i u dalších parametrů denitrifikace). 

Z počátku byl pokles koncentrace v těchto systémech velice pozvolný, až po zmiňovaném přídavku 

dvojnásobného množství substrátu došlo k výraznější změně. Zatímco 36. den pokusu byla dosažena 

účinnost odstranění NO3
-
 39 % oproti počáteční hodnotě, 40. den již byla účinnost 83 % v případě 

Kalu 2, resp. 38% účinnost 36. den pokusu a 58% účinnost 40. den pokusu v případě Biopelet. Po 

následném doplnění NO3
-
 na původní koncentraci byl systém schopen odstranit NO3

-
 po třech dnech se 

47% účinností v případě Kalu 2 a 39% účinností v případě Biopelet. Druhá série experimentů 

vykazovala obdobné výsledky (obr. 2). Kal 2 a Kal míchaný měly téměř totožný průběh odstraňování 

NO3
-
, neprokázal se tedy žádný výrazný účinek míchání. Odstraňování NO3

-
 pomocí Kalu 2 v barelech 

však bylo v porovnání s Kalem 2 ve vaničce o poznání rychlejší, již po 25 dnech dosahovalo 96 %. 

 

Vzhledem k tomu, že při první sérii pokusů nebyl z provozních důvodů na počátku experimentu 

k dispozici oximetr, redox a pH sonda, sledování těchto parametrů začíná až od 8. dne pokusu 

(3. měření). Při druhé sérii pokusů byly již parametry sledovány od prvního dne. Na obr. 3 je 

znázorněn průběh ORP v závislosti na čase v rámci experimentů provedených ve vaničkách. V případě 

Kalu 2 a Biopelet se hodnoty ORP pohybovaly téměř po celou dobu experimentu v aerobní oblasti od 

100 – 200 mV (s výjimkou 23. dne pokusu, kdy ORP klesl na hodnotu 32 mV). Od 36. dne začal 

klesat až do anaerobní oblasti, kde dosáhl hodnoty -248 mV v případě Biopelet, resp. -453 mV 

v případě Kalu 2. Poté začaly hodnoty ORP opět stoupat zpátky do aerobní, resp. anoxické oblasti. Co 

se týče Kalu 1, hodnoty ORP se střídavě pohybovaly v anoxické a anaerobní oblasti, kde 12. den 

experimentu dosáhl extrémní hodnoty -583 mV, k ní se opět přiblížil na konci experimentu. Stejný 

průběh lze pozorovat i u druhé série experimentů. Kal 1 se sice zpočátku pohyboval v aerobní oblasti 

(zřejmě v důsledku prokysličení barelu při přípravě modelové vody), 8. den experimentu již hodnoty 

ORP dosahovaly hodnot anodického prostředí a následně klesly až do anaerobní zóny, jak je patrné 

z obr. 4. U Kalu 2 a Kalu míchaného je opět pozorován podobný průběh jako v první sérii. 

 

       
Obr. 3: Průběh ORP v závislosti na čase (1. série)   Obr. 4: Průběh ORP v závislosti na čase (2. série) 

 

Jak je patrné z obr. 5, v první sérii experimentů se pH pohybovalo v případě Kalu 1 již od počátku 

v alkalických hodnotách, v průměru dosahovalo hodnoty 9, až poslední čtyři měření zaznamenaly 

pokles do hodnot neutrálních. Naopak tomu bylo v případě Kalu 2 a Biopelet, kdy se pH pohybovalo 

v neutrální oblasti, po té mírně vzrostlo a ke konci experimentu se projevil stejný klesající trend jako 

v případě Kalu 1, kdy ale hodnoty pH v těchto vaničkách klesly až do kyselé oblasti. U druhé série 

experimentů měl průběh podobný charakter jako u první série, až na Kal 1, který se na počátku 

experimentů pohyboval též v oblasti neutrálního pH, následně však začaly hodnoty pH stoupat, až 

dosáhly 10, nicméně se poté pohybovaly kolem hodnoty 9 a ke konci experimentu se vrátily do 

neutrální oblasti (obr. 6). 
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Obr. 5: Průběh pH v závislosti na čase (1. série)         Obr. 6: Průběh pH v závislosti na čase (2. série) 

 

Obsah rozpuštěného kyslíku v systému vaniček po celou dobu experimentu značně kolísal (obr. 7). 

Rozmezí koncentračních hodnot se pohybovalo od 1 – 4,4 ppm u Kalu 2, resp. 0,5 – 3 ppm u Biopelet, 

ke konci měření se hodnoty zdály být již ustálenější a pohybovaly se kolem hodnoty 1 ppm. 

Koncentrační výkyvy u Kalu 1 nebyly v porovnání s předchozími dvěma tak markantní, až na období 

mezi 25. a 37. dnem experimentu, kdy došlo k výraznému zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku. 

Toto zvýšení zřejmě souvisí s útlumem aktivity bakterií, kdy se i hodnoty ORP pohybovaly v aerobní 

oblasti. Co se týče druhé série, obsah kyslíku byl v průběhu experimentu o poznání vyrovnanější. 

V prvních dvou dnech byly barely značně prokysličeny, nejspíš ještě v důsledku přípravy modelové 

vody. Poté koncentrace rozpuštěného kyslíku klesla, v případě Kalu 1 až na hodnotu 0,4 ppm 

a následně se držela pod hodnotou 1 ppm až do konce experimentu, kdy začala mírně stoupat. U Kalu 2 

a Kalu míchaného počáteční koncentrace klesla na hodnotu 1,5 ppm a poté se pohybovala v rozmezí ± 

0,9 ppm. 
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Obr. 7: Obsah O2 v závislosti na čase (1. série)         Obr. 8: Obsah O2 v závislosti na čase (2. série) 
 
Závěr 

V této práci byla experimentálně ověřována možnost odstraňování dusičnanů z průmyslových 

odpadních vod pomocí kalů z BČOV. Byla porovnávána účinnost kalu z denitrifikační jednotky ČOV 

zaměřené na odstraňování dusičnanů s účinností kalu z klasické BČOV společně s účinností 

adaptovaných denitrifikačních bakterií přenesených z biologického filtru. Výsledky prokázaly 

vysokou schopnost kalu z denitrifikační jednotky rychle a účinně odstraňovat dusičnany z odpadních 

vod (účinnost až 94 %). Průběh odstranění NO3
-
 pomocí kalu z klasické ČOV byl velice podobný, ne-

li totožný s průběhem v systému s denitrifikačními bakteriemi přenesenými z biofiltru (účinnost po 



nastartování aktivity bakterií až 40 %). Stejně tak nebyl patrný rozdíl v účinnosti odstranění NO3
-
 

pomocí míchaného a nemíchaného kalu z klasické BČOV. 
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