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1. Úvod 
 

Dusík síce patrí k základným biogénnym prvkom, ale 
jeho prítomnosť vo vodách v závislosti od formy výskytu 
a od koncentrácie môže pôsobiť toxicky na vodné organiz-
my a  spôsobuje zdravotné problémy1. Globálny problém 
výskytu dusíka vo vodách predstavuje najmä eutrofizácia1. 
Z tohoto dôvodu výstavba  ČOV s odstraňovaním dusíka 
patrí medzi hlavné súčasné aktivity vo vodnom hospodár-
stve.  

 
1.1. Denitrifikácia 

 
Vzhľadom na to, že väčšina mikroorganizmov má 

v bunkách zlúčeniny dusíka  zabudované, biologické pro-
cesy čistenia odpadových vôd sú vždy spojené s aspoň 

čiastočným odstraňovaním tohoto prvku asimiláciou. Ak 
ale požiadavky na kvalitu vyčistenej vody sú prísnejšie2, 
potom je nutné na ČOV aplikovať denitrifikáciu. Jedná sa 
o biochemickú redukciu N-NO3 na plynný dusík. Všeobec-
nú rovnicu denitrifikácie možno napísať v tvare1,3: 

5CxHyOz + (4x+y–2z) NO3
– =  5xCO2 +                          (1)             

+ (2y–2x+z)H2O + (4x+y+2z)OH– + (2x+0,5y–z)N2   

Denitrifikačné mikroorganizmy sú prevažne organo-
trofné, takže ako zdroj redukčného činidla využívajú orga-
nické zlúčeniny3,4. Práve nedostatok organického substrá-
tu, spôsobený buď nevhodným zložením odpadovej vody 
alebo nevyhovujúcou technológiou, je príčinou zlyhávania 
denitrifikácie. V prípade nízkej koncentrácie organického 
substrátu k dusíku (všeobecne sa odporúča pomer BSK5 : 
N aspoň 3–4) je potrebné dávkovať externý organický 
substrát. Z rovnice (1) ďalej vyplýva, že pri denitrifikácii 
vznikajú OH–, čo čiastočne eliminuje produkciu H+ pri  
nitrifikácii. Zároveň pri denitrifikácii sú organické látky 
oxidované s N-NO3, čím sa šetrí kyslík (pri denitrifikácii 
1 mg N-NO3 sa ušetrí 2,9 mg O2). Rozhodujúcim inhibíto-
rom denitrifikácie je rozpustený kyslík. Podrobné informá-
cie o denitrifikácii sú uvedené najmä v cit1,3,4. 

 
1.2. Denitrifikačné technológie  

 
Denitrifikácia sa najčastejšie realizuje v aktivácii, kde 

polykultúra mikroorganizmov obsahujúca aj denitrifikačné 
mikroorganizmy rastie v suspendovanej forme ako aktivo-
vaný kal3,4. Podľa zaradenia a spôsobu prevádzky denitrifi-
kačného reaktora sa využíva najmä simultánna denitrifiká-
cia (striedanie oxických a anoxických podmienok 
v jednom reaktore) a predradená denitrifikácia (predradený 
reaktor je anoxický, zaradený reaktor je oxický a N-NO3 
sú recirkulované do predradenej nádrže vo vratnom kale a 
internom recykle). Obidve technológie sú preferované 
kvôli tomu, že využívajú organický substrát z odpadovej 
vody. Predradená denitrifikácia má ešte ďaľšie modifiká-
cie, medzi ktoré patrí kaskádová denitrifikácia, alternatív-
na denitrifikácia a aktivácia so semikontinuálnym príto-
kom a denitrifikáciou (SBR systém)4. V špecifikých prípa-
doch, napr. pri požiadavke na veľmi nízke koncentrácie 
dusíka vo vyčistenej vode, sa uplatňuje aj aktivácia so 
zaradenou denitrifikáciou a s dávkovaním externého orga-
nického substrátu5–7. 

Okrem aktivácie so suspendovanou biomasou je mož-
né pre denitrifikáciu uplatniť aj reaktory s nárastovou bio-
masou, ktorá rastie na inertných nosičoch vo forme 
biofilmu3,4. Doteraz sa uplatnili najmä biofiltre s ponore-
nými nosičmi v tvare pevného stacionárneho alebo pláva-
júceho lôžka8,9, reaktory s voľne pohyblivými (mobilnými) 
nosičmi10,11 a reaktory s  nosičmi vo fluidizovanom 
stave12,13.  V poslednej dobe sa na denitrifikáciu využívajú 
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aj technológie so špecifickou biomasou. Jednou 
z možností je využitie reaktorov s enkapsulovanou bioma-
sou, ktorá rastie napr. v polyvinylalkoholových peletách14.  

Ďalšou perspektívnou technológiou sú reaktory 
s prietokom zdola nahor, v ktorých je denitrifikačná bio-
masa imobilizovaná v granulovanom stave. Jedná sa 
o obdobu anaeróbnych reaktorov s granulovanou bioma-
sou, ktoré našli doteraz široké uplatnenie hlavne pri čistení 
priemyselných odpadových vôd15. Využíva sa  prirodzená 
vlastnosť denitrifikačnej biomasy spontánne vytvárať, za 
dodržania specifických podmienok, objemné a výborne 
sedimentujúce anoxické granuly. Kultivácii a vlastnostiam 
tejto biomasy je venovaný tento referát. 

V prípade, že odpadová voda obsahuje dusík prevaž-
ne v amoniakálnej a organickej forme (najmä mestské 
odpadové vody), je potrebné aplikovať technológiu 
s nitrifikačnými a denitrifikačnými reaktormi a potom sa 
uplatňujú prevažne technológie so suspendovanou bioma-
sou v aktivácii3,4 alebo reaktory s voľne pohyblivými 
(mobilnými) nosičmi10,11. V prípade vôd, ktoré obsahujú 
už dusík vo forme N-NO3 (vybrané priemyselné odpadové 
vody, ale aj podzemné alebo povrchové vody upravované 
na pitné vody), nie je potrebná nitrifikácia a potom je možné 
využiť akýkoľvek vyššie uvedený denitrifikačný reaktor.  

 
 

2. Granulovaná biomasa 
 
Granulovanú biomasu podľa podmienok kultivácie 

a účelu čistenia odpadovej vody resp. úpravy vody rozde-
ľujeme na anaeróbnú, anoxickú (denitrifikačnú), oxickú 
a  Anammox biomasu. Všetky tieto druhy rastú spontánne 
v tvare niekoľko milimetrových granúl, ktoré v porovnaní 
so suspendovanou biomasou výrazne lepšie sedimentujú. 
Oxické granuly16 a Anammox17,18 granuly sú na rozdiel od 
zvyšných 2 druhov granúl špecifické a v tomto referáte im 
nebude venovaná ďalšia pozornosť. 

Najväčšie uplatnenie našla doteraz anaeróbna granu-
lovaná biomasa19, pričom dnes evidujeme tisíce aplikácií 
prevažne na čistenie priemyselných odpadových vôd po 
celom svete. Princípom anaeróbnej granulácie je vyplavo-
vanie ľahších frakcií z inokula pri postupne sa zvyšujúcom 
Bv a HZ reaktora. Všeobecne sa anaeróbny granulačný 
proces rozdeľuje do 3 fáz (platí pre prípad, že inokulom je 
bežný anaeróbny stabilizovaný kal)4,20. Pri Bv do 2 kg 
CHSK m–3 d–1 dochádza k masívnemu vyplavovaniu naj-
ľahších frakcií z inokula a k poklesu koncentrácie bioma-
sy. Pri Bv = 2–5 kg CHSK m–3 d–1 vyplavovanie aj pokles 
koncentrácie pokračujú, ale v kalovom lôžku sa objavujú 
prvé granuly. Pri ďalšom zvýšení Bv nad 5 kg CHSK m–3 d–1 
už prevažuje rast granulovanej biomasy nad vyplavovaním 
a koncentrácia biomasy sa zvyšuje. Tento postup bol pô-
vodne overený v UASB reaktoroch, ale s určitými zmena-
mi v hodnotách zaťažení platí aj pre iné typy reaktorov 
(hybridný, prepážkový)21. Ako inokulum je možné použiť 
najmä anaeróbny stabilizovaný kal s dostatočnou metano-
génnou aktivitou4,15,20. Vzhľadom na veľké množstvo apli-
kácií po celom svete sa dnes už anaeróbny granulačný 

proces nemusí realizovať a reaktory sa dodávajú 
s inokulom vo forme vygranulovanej anaeróbnej biomasy 
z inej ČOV.   

Úspech anaeróbnych reaktorov s granulovanou bio-
masou inšpiroval k výskumu uplatnenia anoxických 
(denitrifikačných) reaktorov. Podobnosť denitrifikačnej 
a anaeróbnej biomasy a reaktorov je logická. Pre obidva 
procesy nie je potrebný prísun kyslíka a preto je snahou 
udržať v relatívne malých reaktoroch maximálne množstvo 
biomasy. Granulovaná biomasa vzhľadom na svoje sedi-
mentačné vlastnosti to umožňuje, navyše biomasa spontán-
ne granuluje bez toho, že by bol potrebný inertný nosič 
zaberajúci reakčný objem.    

 
 

3. Denitrifikačná granulovaná biomasa  
 
Denitrifikačná granulovaná biomasa s rozmermi gra-

núl 1 až 5 mm (obr. 1) za vhodných podmienok spontánne 
rastie a denitrifikuje v reaktoroch s prietokom zdola nahor, 
pričom na daný účel sa doteraz výhradne používal reaktor 
USB. Zo schémy na obr. 2 vyplýva, že voda preteká zdola 
nahor cez lôžko s denitrifikačnou granulovanou biomasou 
a v g-l-s separátore sa oddeľuje vodná fáza (vyčistená ale-
bo upravená voda) od tuhej fázy (vyplavované menšie 
granuly alebo zárodky granúl) a plynná fáza (bioplyn po-
zostávajúci prevažne z dusíka, oxidu uhličitého a malého 
množstva oxidov dusíka). Výhodou USB reaktorov 
s granulovanou biomasou je, že v jednom reaktore je re-
akčný aj separačný objem. Zároveň v reaktoroch je možné 
vzhľadom na vynikajúce sedimentačné vlastnosti udržať 
vysoké koncentrácie biomasy a tým pádom objemy reakto-
rov môžu byť výrazne menšie v porovnaní s reaktormi 
napr. so suspendovanou biomasou (kde koncentrácie bio-
masy sú bežne 5 až 10 krát nižšie)3,4,22.   

 

Obr. 1. Schéma reaktora USB; 1 –  prítok, 2 – kalové lôžko, 3 – 
g-l-s separátor plynnej, kvapalnej a tuhej fázy, 4 – odvod bioply-
nu (najmä plynný dusík), 5 – odtok vyčistenej odpadovej vody 
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3.1. Granulácia denitrifikačnej biomasy (anoxická 
granulácia) 
 
Základnou podmienkou úspešnosti tejto denitrifikácie 

je zvládnutie primárnej anoxickej granulácie (t.j. vykulti-
vovanie denitrifikujúcich granúl, ktoré produkujú ďalšie 
generácie granúl) z bežne dostupných inokúl. Na rozdiel 
od reaktorov s anaeróbnou granulovanou biomasou nie je 
denitrifikačná granulovaná biomasa  bežne dostupná 
a preto je potrebné pri  aplikácii nového reaktora USB 
počítať so zvládnutím tejto granulácie.  

Ako inokulum je pre anoxickú granuláciu možné pou-
žiť suspendovaný aktivovaný kal alebo anaeróbny granulo-
vaný kal23. V obidvoch prípadoch sa proces vedie tak, že 
sa postupne zvyšuje zaťaženie Bv a HZ v USB reaktore až 
po dosiahnutie maximálneho zaťaženia pre daný reaktor 
a danú vodu. Zaťaženie sa odporúča zvyšovať tak, aby 
pred zvýšením sa dosahovala 80–90 % účinnosť denitrifi-
kácie a aby po zvýšení dochádzalo len k postupnému vy-
plavovaniu biomasy do odtoku22–25. 

Pri použití aktivovaného kalu ako inokula je granulá-
cia pomalšia, najmä v prvých dňoch a týždňoch. Vločky 
kalu z inokula sa musia zaťažovať opatrne, aby nedošlo 
k ich masívnemu vyplaveniu, aby sa postupne vyplavovali 
len ľahšie frakcie kalu a v reaktore zostávali ťažšie frakcie 
schopné postupnej aglomerácie do granúl. Podrobný pos-
tup takejto granulácie je v cit 22–26. V detailnej štúdii25 sa 
granulácia pre vody s koncentráciou N-NO3 50–100 mg l–1 
a metanolom ako externým substrátom začínala pri  zaťa-
žení Bv = 0,4 kg N-NO3 m–3 d–1 a HZ = 0,22 m3 m–2 h–1. 
Granuly sa spontánne objavili pri Bv = 1,3 kg N-NO3 m

–3 d–1. 
Maximálne odporúčané Bv pre daný reaktor s kompletne 
vygranulovanou biomasou bolo na úrovni 5 kg N-NO3 
m–3 d–1. Špecifické zaťaženie biomasy počas granulácie by 
malo byť 0,05 až 0,15 kg N-NO3 m–3 d–1. Inokulum by 
malo mať vek kalu viac ako 25 dní, anorganický podiel 25 
až 35 % a čo najnižšie kalové indexy (na úrovni 75 ml g–1). 
Granulačný proces bol prirovnaný k vzniku kryštálov, pri-
čom nedenitrifikujúce baktérie sa stávajú jadrom granúl 
a na ich povrchu rastú v granulovanej forme denitrifikujú-
ce baktérie.  V cit.23,24 sa odporúča počiatočné Bv do hod-
noty 0,6 kg NO3-N m–3 d–1 a HZ na úrovni 0,5 m3 m–2 h–1, 
pričom vznik granúl v celom kalovom lôžku bol dosiahnu-

tý pri Bv = 0,7–0,9 kg N-NO3 m
–3 d–1 (namerané pre vody 

s koncentráciou N-NO3 = 20 mg l–1 a metanolom ako ex-
terným substrátom). Pre vody s inými koncentráciami 
N-NO3 môžu byť tieto zaťaženia logicky iné (napr. cit.27 
uvádza vznik granúl pri Bv = 0,18 kg N-NO3 m–3 d–1 pre 
vody s 300–400 mg l–1 N-NO3) a preto sa odporúča granu-
lačný proces pre konkrétnu aplikáciu modelovo overiť. 
Všeobecne platí, že aj pri optimálnej kontrole procesu je 
potrebné počítať s 2 až 3 mesiacmi na vygranulovanie 
a dosiahnutie maximálneho zaťaženia22–25. Zároveň platí, 
že čím nižšie sú kalové indexy inokula, tým rýchlejšie 
biomasa vygranuluje a tým vyššie sú maximálne Bv reak-
tora s vygranulovanou biomasou23. Spontánnosť aglomerá-
cie biomasy do väčších  frakcií v USB reaktore potvrdzuje 
cit.24, keď po 6 dňoch experimentu klesli  vplyvom vzo-
stupného prietoku kalové indexy zbytnelého aktivovaného 
kalu z 210 na 90 ml g–1.   

Anaeróbny granulovaný kal ako inokulum má vynika-
júce sedimentačné vlastnosti a preto granulácia môže za-
čať a rýchlejšie pokračovať pri vyšších Bv a HZ (cit.23,24). 
Zmena anaeróbnych granúl na anoxické je spontánna 
a vizuálne je spojená len so zmenou farby z čiernej na 
sivohnedú až svetlohnedú (veľkosť granúl zostáva na rov-
nakej úrovni)24,28,29. Podľa cit.24,30 počas nábehu toto ino-
kulum nie je len zdrojom mikroganizmov a mikro-
nutrientov, ale zároveň sa stáva dobre sedimentujúcim nosi-
čom pre novú  denitrifikujúcu biomasu rastúcu na povrchu 
pôvodných anaeróbnych granúl. Zároveň je tento nosič bio-
logicky rozložiteľný, takže anaeróbne mikroorganizmy ne-
aktívne v anoxických podmienkach sa postupne rozložia31. 
V cit.30 je dokonca uvedené, že z aktivovaného kalu ako 
inokula sa nepodarilo granulovaný kal vykultivovať.   

Z porovnania granulácie s obidvomi inokulami za 
rovnakých podmienok vyplynulo, že jednoznačne lepším 
inokulom bol anaeróbny granulovaný kal23,24. Anoxické 
granuly boli objemnejšie a ťažšie (3–5 mm; s aktivovaným 
kalom do 2 mm), mali nižšie kalové indexy (15 ml g–1; 
s aktivovaným kalom 40–90 ml g–1), koncentrácie biomasy 
vztiahnuté na celý objem reaktora boli vyššie (40–58 g l–1; 
s aktivovaným kalom do 6 g l–1) a hlavne maximálne Bv  
reaktora boli vyššie (3,3–3,6 kg N-NO3 m–3 d–1; 
s aktivovaným kalom 0,7–1,3 kg N-NO3 m–3 d–1). Ďalšou 
výhodou bolo, že pri nábehu reaktora s aktivovaným ka-
lom ako inokulom bolo potrebné pomalé miešanie na za-
bránenie flotácie vločiek kalu z inokula. Zaujímavosťou 
pri použití anaeróbneho granulovaného inokula bolo, že 
k adaptácii na anoxické podmienky môže dôjsť už po 
1 týždni24,32. 

K ďalším faktorom ovplyvňujúcim granuláciu patrí aj 
obsah vápnika, ktorý v anoxickom prostredí granúl 
s produkciou OH– tvorí zrazeniny (vyššia tvrdosť vody 
podporuje granuláciu). Vplyv zrazenín vápnika je výz-
namný najmä v cit.33–35, kde anorganický podiel v granu-
lách bol 25 až 50 %. Pri denitrifikácii povrchových vôd 
s nízkou koncentráciou vápnika mali granuly kalové inde-
xy 50–90 ml g–1, granuly vzniknuté pri denitrifikácii pod-
zemných vôd s vyšším obsahom vápnika mali kalové inde-
xy pod 30 ml g–1 (cit.35). Zvýšenie koncentrácie CaCO3 

Obr. 2. Fotografie denitrifikačnej granulovanej biomasy  
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z 244 mg l–1 na 380–450 mg l–1 znamenalo pokles kalo-
vých indexov na úroveň 15–30 ml g–1, čo umožnilo zvýšiť 
koncentrácie biomasy v reaktore až na 30–40 g l–1 (cit.34). 
Prítomnosť zrazenín ale nie je nutnou podmienkou pre rast 
granulovanej biomasy. V cit.36 biomasa vygranulovala pri 
koncentrácii 50 mg l–1 CaCO3, v cit.27 pri koncentrácii 150 
až 250 mg l–1 CaCO3. V cit.22,23,37,38 bol anorganický podiel 
pod 10 %, v cit.28 do 15 % a napriek tomu granuly boli 
pevné s veľkosťou až do 5 mm a kalové indexy boli do 
20 ml g–1.  

Podľa doterajšieho poznania neevidujeme žiadnu 
špecifickú nutričnú požiadavku granulovanej biomasy 
v porovnaní s inými druhmi denitrifikačnej biomasy. Zau-
jímavosťou využiteľnou pri denitrifikácii vôd s dusíkom 
len vo forme N-NO3 je, že biomasa nepotrebuje pre asimi-
láciu N-NH4 a organický dusík si vytvorí aj redukciou 
N-NO3 (cit.22,23,29).  

Z porovnania granulácie pri HZ 2 až 5 m3 m–2 h–1 vy-
plynulo, že hustejšie a lepšie sedimentujúce granuly vyrás-
tli pri vyššom HZ (cit.39). Nepriamo to potvrdzujú aj 
experimenty28, kde bolo aplikované HZ pri pulzačnom 
prítoku až 63 m3 m–2 h–1. Ale táto granulácia sa musí reali-
zovať dlhodobo a opatrne. Naopak, v experimentoch40 boli 

namerané maximálne HZ do 2,8 m3 m–2 h–1 (pri vyšších HZ 
dochádzalo k vyplavovaniu biomasy a rozkladu granúl). 

V cit.41 sa odporúča pre rast objemných a dobre sedi-
mentujúcich granúl pravidelný odber prebytočného kalu. 
Udržiavanie veku kalu na úrovni 20 d zvýšilo produkciu 
extracelulárnych polymérov a granuly vyrástli väčšie 
a s vyššou hustotou mikroorganizmov.   

 
3.2.  Aplikácie a zaťaženia reaktorov s granulovanou 

denitrifikačnou biomasou  
 
Prvé práce o možnostiach denitrifikácie v USB reak-

toroch sa datujú do 70. rokov42. Systematický výskum 
týchto reaktorov sa spočiatku týkal využitia USB reakto-
rov pri úprave vody26,33–38,43–46 (zníženie koncentrácií 
N-NO3 v desiatkach mg l–1 v pitnej vode). Neskôr sa zača-
la pozornosť venovať aj využitiu tejto biomasy pri denitri-
fikácii odpadových vôd s vyššími koncentráciami N-NO3 
(z podstaty denitrifikácie v USB reaktore je jej uplatnenie 
vhodné najmä pre čistenie priemyselných odpadových vôd 
prirodzene obsahujúcich N-NO3 alebo vzniknutých nitrifi-
káciou v predradenom oxickom reaktore). Špecifickými 
technológiami je využitie USB reaktorov na čistenie rege-

Bv,max – maximálne zaťaženie v kg N-NO3 (za hodnotou je citácia), N-NO3 – koncentrácia N-NO3, OS – organický sub-
strát, M – metanol, E – etanol, G – glukóza, F – formaldehyd, O – octan, L – laktát, ŠP – škrob a peptón, VS – výluh zo 
skládky, Xc – koncentrácia biomasy v reaktore, LT – laboratórna teplota, AK – inokulum aktivovaný kal, AGK – inokulum 
anaeróbny granulovaný kal, DGK – inokulum denitrifikačný granulovaný kal, RBC – inokulum z rotačného bioreaktora, 
a pulzačný prítok a voda s nadbytkom CHSK,  b anorganický podiel v biomase až 53–64 %, c g organického podielu bioma-
sy (strata žíhaním),  d v mg l–1 N-NO2 (denitritačný USB reaktor) 

Bv,max N-NO3 OS Xc HZ Ďalšie podmienky 
[kg m–3d–1] [mg l–1]  [g l–1] [m3 m–2h–1]  
 
0,7–1,423,24 20 M 1,7–6 0,7–1,2 AK, LT 
3,3–3,623,24 20 M 40–58 2,8–3,2 AGK, LT 
0,840 20 M 31 do 2,8  AGK, 9–12 °C 
1,440 20 M 31 do 2,8 AGK, 13–15 °C 
1128 500 G 55 63a AGK, LT 
0,7526,37 50 E 10 1,5 AK, LT 
1,526,37 150 E 16 1 AK, LT 
3,026,37 500 E 28 0,6 AK, LT 
5,025 50–100 M,G  25 2,8 AK, 16-26 °C 
2,4–443,44 700 M 175 – 200b  –  DGK, LT 
0,5–247 1000–4000 O,L,G 7,1c –     DGK, 30 °C 
2,746 97 M 33,9 –    DGK, 21 °C 
2,033 66 E 51 0,5    DGK, 25 °C 
4,034 22 E 40–50 3 AK + DGK, 25 °C  
2,135 22 E 30–40 –  DGK, 25 °C  
6,641 – – – 0,5–4 – 
0,4427 800 F 17,5 c  0,14 AK, 20 °C 
139 750 VS   – – kal z RBC, 30 °C  
4,532 1200 O,ŠP – – AGK, 28–30 °C 
2,251 1000d  M 25–30  1,0 AGK, 18–25 °C 

Tabuľka I 
Zaťaženia denitrifikačných USB reaktorov s granulovanou biomasou  
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neračných roztokov z ionexov na zachytávanie NO3-N 
(cit.43–46) alebo zaradená denitrifikácia v bočnom prúde po 
aktivácii, kde sa denitrifikujú relatívne nízke koncentrácie 
N-NO3 na úrovni 20 mg l–1 za účelom zníženia odtokovej 
koncentrácie dusíka vo vyčistenej vode22–24,40.  

Denitrifikované koncentrácie N-NO3 sú podľa citova-
nej literatúry 20 až 4000 mg l–1. Viaceré práce síce uvá-
dzajú, že vyššie koncentrácie podporujú rast granúl s väč-
ším objemom29,47, ale toto tvrdenie nemôžeme považovať 
za všeobecne platné (v cit.22–24,34,35,40 boli koncentrácie 20 
až 22 mg l–1 a biomasa vygranulovala do niekoľko mili-
metrových granúl).  

Zaťaženia denitrifikačných reaktorov s granulovanou 
biomasou sú zhrnuté v tab. I. Výnimočné Bv = 11 kg 
N-NO3 m

–3 d–1 podľa28 boli dosiahnuté v špecifických pod-
mienkach (v reaktoroch s vysokým HZ dosahovaným pul-
začným prítokom a s vyšším pomerom CHSK : N-NO3). 
Podľa33 pri 2 kg N-NO3 m–3 d–1 rástli granuly 
s  najrýchlejšou sedimentáciou. Rozsah Bv od 0,44 do 
11 kg N-NO3 m–3 d–1 je značný, okrem inokula a postupu 
granulácie Bv ovplyvňujú aj teplota a zloženie odpadovej 
vody. Z uvedeného je zrejmé, že pre danú aplikáciu USB 
reaktorov s granulovanou biomasou je nutné určiť optimál-
ne Bv a HZ prieskumom. 

 
3.3. Organické substráty pre denitrifikáciu 

s granulovanou biomasou 
 
Pri denitrifikácii v USB reaktore boli úspešne použité 

ako organické substráty metanol22–25,40,43–46, etanol 
(cit.26,33–35,37,38), glukóza25,28,38,47, formaldehyd27, octan, 
škrob a peptón32, octan a laktát47, výluh zo skládok 
odpadu39. Vzhľadom na špecifiká procesu a minimálne 
miešanie v USB reaktoroch sa nie všetky biologicky rozlo-
žiteľné substráty ukázali ako vhodné. Glukóza spôsobova-
la pri vysokých zaťaženiach penenie a laktát flotáciu47. 
Neupravená G-fáza zanášala reaktor zrazeninami mydiel48. 
Polysacharidické substráty z produkcie melasy zase pod-
porovali rast vláknitej biomasy v negranulovanom stave48.   

Rozsah pomerov organického substrátu ku NO3-N 
(CHSK : NO3-N) je podľa citovanej literatúry od 3,5 až do 
12. Aj tento pomer je potrebné pre každú aplikáciu overiť 
(napr. podľa32 pomery nižšie ako 5 spôsobovali rozpad 
granúl, ale podľa27 pre granulovanú biomasu vyhovoval aj 
pomer 3,5). Najčastejšie sa uvádza pomer na úrovni 4,5–6, 
čo zodpovedá stechiometrii denitrifikácie zahrňujúcej disi-
milačnú aj asimilačnú reakciu1,3,4. 

 
3.4. Ďalšie špecifiká a možnosti uplatnenia 

denitrifikácie s granulovanou biomasou 
 
O výnimočných sedimentačných vlastnostiach bioma-

sy vygranulovanej podľa vyššie uvedených zásad svedčí 
najmä porovnanie kalových indexov a sedimentačných 
rýchlostí granulovanej biomasy a aktivovaného kalu. Kalo-
vé indexy aktivovaného kalu pod 100 ml g–1 sú len 
výnimočné3,4. Z porovnania sedimentačných charakteristík 
v cit.26,37 vyplýva, že pri rovnakých koncentráciách granu-

lovaná biomasa sedimentuje 2 až 5× rýchlejšie než aktivo-
vaný kal. Sedimentačné rýchlosti granúl boli v rozsahu 7 
až 11 m h–1 (cit.23,24), v cit.26,37 sa pre jednotlivé granuly 
namerali rýchlosti sedimentácie až 20–30 m h–1. V cit.33 
s granulami vykultivovanými s tvrdou vodou s vysokým 
obsahom vápnika sa namerali rýchlosti sedimentácie až 72 
m h–1 (ale tieto granuly mali anorganický podiel viac ako 
50 %). 

Rastom a aktivitou granulovanej biomasy 
v podmienkach denitrifikácie a metanogenézy v jednom 
reaktore sa zaoberali cit.28,29,49.  Takéto podmienky sa mô-
žu vyskytnúť  pri čistení odpadových vôd s vyšším pome-
rom CHSK : N-NO3. Pozorovaná bola jednak spontánna 
schopnosť anaeróbnej granulovanej biomasy začať denitri-
fikovať, jednak schopnosť metanogenézy aj v prítomnosti 
N-NO3 (cit.28,29) (čo pravdepodobne súvisí najmä s anae-
róbnym prostredím vo vnútri objemných granúl). V cit.29 
bola porovnávaná metanogénna a denitrifikačná aktivita 
granulovanej biomasy, pričom rýchlosti obidvoch proce-
sov v jednom reaktore boli nižšie a preto sa odporúča od-
deliť procesy do 2 reaktorov. Navyše bioplyn obsahuje 
nižšie percento metánu, pretože je prítomný dusík. 

Zaujímavosťou je, že produkcii granulovanej biomasy 
v gbiomasy gCHSK

–1 sa venuje len niekoľko prác. V cit.33 sa 
uvádza ŠPS = 0,15 g g–1, v cit.39 ŠPS = 0,16 g g–1. Vplyv 
teploty na špecifickú produkciu granúl sledovala cit.40, 
pričom pri 20 °C boli ŠPS = 0,08 g g–1, pri 13–15 °C 0,14 
g g–1 a pri 9–11 °C 0,16–0,17 g g–1. Pre odpadové vody 
s nízkymi koncentráciami N-NO3 na úrovni 20 mg l–1 mô-
žu byť u dobre vygranulovanej biomasy zaťaženia a prie-
toky reaktorom tak vysoké,  že aj pri odtokových koncen-
tráciách NL na úrovni 10 mg l–1 bude odtok prebytočnej 
biomasy dostatočný na udržiavanie spontánnej rovnováhy 
v reaktore bez potreby odoberania prebytočného kalu (rast 
= rozklad + odtok). Táto rovnováha bola ale nameraná len 
v reaktoroch s teplotou vody 20 °C (cit.23,24,40), pre studen-
šie vody už bol endogénny rozklad pomalší a prebytočný 
kal bolo potrebné odoberať40.  

O postačujúcej separačnej funkcii g-l-s separátora 
v reaktoroch s granulovanou biomasou svedčí aj porovna-
nie odtokových koncentrácií NL. V citovanej literatúre 
boli prevažujúce koncentrácie do 10–20 mg l–1, len výni-
močne boli vyššie (do 80 mg l–1, cit.27,40). 

V prácach43–46 boli do USB reaktorov čerpané vody 
z regenerácie ionexov s vysokými koncentráciami anorga-
nických solí (na úrovni 11–24 g l–1 ako NaHCO3). Napriek 
tejto soľnosti si granuly zachovali svoju štruktúru 
a relatívne vysokú aktivitu.  

Vzhľadom na to, že denitrifikačná granulovaná bio-
masa má výnimočné vlastnosti, nie je bežne k dispozícii 
a anoxická granulácia je relatívne komplikovaná 
a dlhodobá, v cit.50 sa testovali podmienky uskladnenia 
tejto biomasy po prípadnom odstavení reaktora 
z prevádzky. Vyhovujúce podmienky pre uskladnenie gra-
nulovanej biomasy definované ako zachovanie granulova-
nej štruktúry a dosiahnutie pôvodného maximálneho Bv 
v čase do 7–9 dní od opätovného spustenia reaktora závi-
seli od teploty a podmienok uskladnenia. Pri 6 °C bolo 
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možné uskladniť granuly v anaeróbnych podmienkach až 
pol roka (biomasa bez prítoku odpadovej vody 
aj externého organického substrátu). Pri 20 °C bolo možné 
uskladniť granuly až 1,5 mesiaca, ale potrebné boli endo-
génne anoxické podmienky (ponechaný prítok odpadovej 
vody s NO3-N, ale bez dávkovania externého organického 
substrátu). 

Výsledky mikroskopických pozorovaní granulovanej 
biomasy sú rozdielne a sú závislé od zloženia vody 
(koncentrácie N-NO3 a organický substrát). Cit.31 pre oc-
tan uvádza dominanciu Thaurea, Paracoccus a postupne 
rastúci Denitromonas. Zároveň bol potvrdený postupný 
a dlhodobý rozklad anaeróbnych mikroorganizmov Archa-
ea z inokula. Výskyt vláknitých mikroorganizmov 
v granulách bol zanedbateľný. Cit.34 uvádza pre etanol 
dominanciu Pseudomonas. Podľa48 mali granuly denitrifi-
kujúce nízke koncentrácie N-NO3 (20 mg l–1) s metanolom 
jadro zložené z hustej masy tyčinkovitých baktérií, ktoré 
boli jasne oddelené od obalu. Prevažujúcim mikroorganiz-
mom na povrchu granúl bol Sphaerotilus natans, čo je 
vláknitý chemoorganotrofný organizmus rastúci pri nízkej 
koncentrácii kyslíka. Prítomnosť oxického mikroorganiz-
mu v anoxickom reaktore vysvetlili merania kyslíkových 
profilov v USB reaktore. V kalovom lôžku sa vyskytovali 
koncentrácie kyslíka až do 1 mg l–1, pričom tento kyslík 
pochádzal z prítoku odpadovej vody a nestihol sa vzhľa-
dom na krátke zdržné doby v USB reaktore vyrespirovať. 
V objemných granulách dochádzalo k mikrosegregácii 
podmienok. Povrch granúl bol v mikrooxických podmien-
kach, vnútro granúl už bolo anoxické. Z ďalších mikroor-
ganizmov boli identifikované Leptothrix, Haliscomeno-
bacter hydrossis, nálevníky, améby. Pri zmene metanolu 
na polysacharidický substrát bol rast vláknitých mikroor-
ganizmov tak významný, že dochádzalo k ich výskytu  
nielen na okrajoch, ale aj vo vnútri granuly a granuly sa 
postupne  rozpadali. 

Možnosti uplatnenia reaktorov s granulovanou bioma-
sou v anoxickom prostredí rozširuje práca51. V USB reak-
tore sa denitritovali N-NO2 o koncentrácii 1000 mg l–1. 
Tieto vody môžu vzniknúť nitritáciou kalových vôd, kde 
sa N-NH4 zoxiduje len na N-NO2 skrátenou nitrifikáciou 
s inhibícou nitratačných baktérií52. Granulovaná biomasa 
s rozmermi granúl 1–2 mm spontánne vyrástla 
z anaeróbneho granulovaného inokula aj v podmienkach 
s vysokými koncentráciami N-NO2. Pre dosiahnutie maxi-
málneho Bv = 2,2 kg N-NO2 m

–3 d–1 bolo nutné riediť od-
padovú vodu recyklom vyčistenej vody a udržiavať pH 
v reaktore 8,4–9. V reaktore vznikla spontánna rovnováha 
biomasy (rast = rozklad + odtok), pričom hodnoty ŠPS boli 
nižšie než pri denitrifikácii N-NO3 (0,03–0,05 gbiomasy gCHSK

–1). 
 
 

4. Záver 
 
Napriek tomu, že denitrifikácia s granulovaným ka-

lom poskytuje viaceré objektívne výhody, jej uplatnenie 
z dostupnej literatúry je stále spojené prevažne len 
s laboratórnymi alebo poloprevádzkovými reaktormi. Cie-

ľom tohto referátu je zosumarizovať tieto výhody 
a prispieť tak k možnému rozšíreniu aplikácií reaktorov 
s touto výnimočnou biomasou. 

 
Zoznam symbolov a skratiek  
 
ČOV   čistiareň odpadových vôd 
USB   reaktor so vzostupným prúdom čistenej 

vody (z anglického Upflow Solid Bed 
Reactor alebo Upflow Sludge Bed  
Reactor)   

Bv   objemové látkové zaťaženie reaktora, 
kg m–3 d–1 

HZ   hydraulické povrchové zaťaženie 
reaktora, m3 m–2 h–1 

NL   nerozpustené látky, mg l–1 
N-NO3, N-NO2   dusičnanový a dusitanový dusík, mg l–1 
ŠPS   špecifická produkcia sušiny prebytočné-

ho kalu, g g–1 
CHSK   chemická spotreba kyslíka, mg l–1 

 
Príspevok vznikol s podporou projektu Vedeckej 

grantovej agentúry VEGA č. 1/0818/12 Využitie granulo-
vanej biomasy v procesoch biologického odstraňovania N 
z odpadových vôd.  
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Z. Imreová, M. Drtil, L. Babjaková, and J. Pavúk 
(Department of Environmental Engineering, Faculty of 
Chemical and Food Technology, Slovak University of 
Technology, Bratislava): Granulated Anoxic Biomass as 
a Biocatalyst of Denitrification of Wastewater and 
Drinking Water  

 
The title biomass with excellent sedimentatuion pro-

perties can be obtained from activated or anaerobic granu-
lar sludge in high-load upflow sludge bed (USB) reactors. 
The article deals with the anoxic granulation process, gra-
nular biomass cultivation and growth, loading of the reac-
tors and application  of the biomass in water and 
wastewater treatment.    


