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Anammox?
• Prokazatelně dramatické úspory na ČOV!
− 50% energie na aeraci pro odstraňování N
− 89% organických látek pro denitrifikaci

• Zavedená technologie pro odstraňování dusíku z kalových vod
− Ve světě více než 114 (300) provozních aplikací, >10 let provozních zkušeností
...první část dnešní prezentace

• Potenciál: anammox do hlavního proudu odpadní vody na ČOV
− Jsme o další krok blíže...druhá část této prezentace

Co je anammox?
• Anammox = mikrobiální přeměna Namon a NO2- na N2
• NH4+ + 1,32 NO2- + 0,066 HCO3- + 0,13 H+ → 1,02 N2 + 0,26 NO3- +
0,066 CH2O0,5N0,15 + 2,03 H2O
• Anammox = „anaerobní oxidace amoniaku“, jinak také deamonifikace
• Objeven a poprvé popsán v TU Delft (Holandsko) v roce 1994
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Zahraniční zkušenosti s anammox?
• Navštívili jsme 7 ČOV vybavených anammox (CH,
D, NL)
• Drtivá většina instalací anammox funguje
perfektně
• Zavedená techologie pro odstraňování dusíku z
kalových vod
• 15% N na ČOV, 30-35 °C, 600-2000 mgN/L
• + koncentrované a teplé průmyslové OV

• Důvody pro uplatnění anammox:

• Nedostatek organiky v OV na denitrifikaci
• Dostatek organiky, ale nestačí kapacita denitrifikačních
zón v aktivaci
• Tlak na snížení provozních nákladů

• Na západ od ČR, i na dálný východ (Čína)

Evropské instalace anammox.
Ve světě 114 (300) instalací.

Anammox technologie pro kalové vody
• 7 let

• 10 a více let provozních zkušeností s...
ANAMMOX
(Paques)

Anammox SBR
(EAWAG)

DEMON

TERRAMOX

(DEMON GmbH) (E&P Anlagenbau)

AnitaMOX
(AnoxKaldnes)

• Méně než 10 let provozních zkušeností s DeAmmon (PURAC), ELAN
(Aqualia), ClearGreen (Degremont)

Vybrané parametry několika anammox
instalací
Technologie
Město (Stát)
Odpadní voda
Objem nádrže (m3)

DEMON kont.
Breda (NL)
300 tis. EO

1000
Návrh
Realita
NL (g/L)
Doba zdržení (h)
53
59
Objemové
zatížení 0,87
0,42
3
(kg-N/m /d)
Návrhové/reálné
specifické zatížení (kgN/kg-NL/d)
Spotřeba
energie 0,65*
(kWh/kg-N) †

DEMON SBR
Anammox SBR
ANAMMOX®
AnitaMOX®
TERRAMOX®
Plettenberg (D) Niederglatt (CH)
Olburgen (NL)
Malmö (SWE)
Karlsfeld (D)
34 tis. EO
43 tis. EO
Výroba brambor +
300 tis. EO
45 tis. EO
kalová voda
134
160
600
4 x 50
300
3
40
0,45

128
0,14

16
5
1,0 - 2,33

25
24
1,0 – 1,2

3, 10
16
0,5

0,159

-

0,08 / 0,093

0,064 / 0,064

-

-

-

1,86

1,5

-**

†V Ingolstadt (DE), spotřeba energie na nitrifikaci-denitrifikaci - 4 kWh/kgN, pro DEMON 1.9 kWh/kgN tj. cca úspora 50%
* návratnost investice 7 let (využita stávající nádrž)
** úspora energie 150K EUR/rok, návratnost investice 1,5 roku (využita stávající nádrž);

Zapracování anammox reaktorů
• Strategie: nejprve zapracovat nitritaci z nitrifikujícího kalu, pak přidat malé množství inokula anammox
1. Nádrž vybavíme aeračními elementy a míchadlem, aeraci ovládanou časově, dále on-line měřením pH,
rozpuštěného kyslíku, dusitanů a amoniaku
2. Do nádrže načerpeme nitrifikující aktivovaný kal
3. Dávkujeme (teplou) kalovou vodu
4. Podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.

5.

koncentrace rozpuštěného kyslíku cca 0,05 mg/L, kontinuální aerace
stáří kalu 1-1,8 dne
kontinuální míchání
případně navýšíme pH
teplota 30-35 °C (dávkováním teplé kalové vody)

Po stabilizaci nitritace přidáme inokulum anammox, typicky 1% celkové biomasy
• Pro anammox biomasu nemusíme jezdit daleko (př. Německo, Rakousko)

6.
7.

Změna režimu aerace - pulzní dávkování vzduchu vhodné pro produkci a spotřebu dusitanů
Separace maxima biomasy anammox velmi jemnými česlemi, bubnovým sítem, hydrocyklonem, nebo na
nosičích biomasy

Nejčastější provozní problémy a řešení
Problém
Akumulace Namon

Akumulace NO3-

Akumulace NO2-

Pěnění
Vysrážení minerálů

Udržení kalu
v systému/usazování
biomasy

Řešení
Zvýšit aeraci pokud to nezpůsobí nárůst NOB (změna se projeví řádově v měsících)
Zredukovat přítok
Zredukovat odtah kalu
Snížit cílovou koncentraci O2, snížit frekvenci aerátoru
Zvýšit odtah přebytečného vločkovitého kalu hydrocyklonem nebo zkrácením HRT
Zvýšit odtah granulovaného kalu, jen pokud je k dispozici nadbytečná aktivita anammox
Prodloužit anoxické periody spíše zredukuje symptom (NO3-), ale nevyřeší problém (růst NOB)
Aerace: zredukovat aeraci/průtok vzduchu, přepnout na přerušovanou aeraci/vypnout aeraci
Snížit přítok
Dávkování odpěňovače
Postřik hladiny odtokem
Pravidelné čištění
Čištění aeračních elementů zvýšeným průtokem vzduchu velmi opatrně, protože pulzní dávky
vzduchu mohou podpořit NOB
Snížit pH, oklepat materiál z reaktoru
Dočasné dávkování flokulantu
Správný design odtokového bodu do pravidelný odběr vláknitého kalu (plovák)
Zamezit výskytu NO2- v průběhu usazovací fáze

+vnos nerozpuštěných látek z odvodnění vyhnilého kalu, selhání sond, provozní teplota, pH

Anammox v hlavním proudu odpadní vody na
ČOV pro účinnější recyklaci energie
Bioplyn

N2

CHSK < 75 mg.L-1
Ncelk < 10 mg·L-1
Splašková
odpadní voda

Dočištění
Částečná
nitritace
Psychrofilní AnMBR
/ bioflokulace

Anammox
Nitritace: NH4+ + 3/2 O2- → NO2- + 2 H+ + 2 H2O

Anammox: NH4+ + 1,32 NO2- → 1,02 N2 + 0,26 NO3- + 0,0099 Norg

Na kterých českých ČOV je nedostatek
organiky?
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Na kterých českých ČOV je nedostatek
organiky?
1 - Vážany nad Vltavou; 2 - Šternberk; 3 - Blansko; 4 - Vrchotovy Janovice; 5 - Děčín Boletice;
6 - Litvínov; 7 - Tetčice; 8 - Olšany u Prostějova; 9 - Chodov
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Výzvy pro uplatnění anammox v hlavním
proudu odpadní vody na ČOV
• Vnos nerozpuštěných látek z předčištění
• vysokozatěžovaná aktivace a bioflokulace 
• AnMBR  (viz poster od kolektivu Dolejš et al.)

• Růst nežádoucích nitratačních mikroorganismů za teplot 10-15 °C
• viz příspěvek Kouba et al. na Odpadové vody Štrbské Pleso 2016, VH3/2017

• Nízká aktivita anammox mikroorganismů za nízkých teplot
• zbytek příspěvku

Výzva:
• Dostupné anammox kultury jsou adaptované
na 25-35 °C, a při nízkých teplotách
v hlavním proudu (< 15 °C) dosahují nižší
aktivita anammox v závislosti na teplotě
výkonnosti/aktivity
zjištěná z jednorázových testů

NRR (kgN/(m3 d-1)

0,6
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0
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Anammox mikroorganismy je možné
adaptovat na nízké teploty
• Anammox bakterie přežívají i v chladných půdách a sladkovodních a
mořských sedimentech
• V arktických sedimentech byla změřena aktivita anammox bakterií I
při -2 °C s teplotním optimem při 15 °C, nebo dokonce 12 °C

Současné strategie pro získání studeného
anammox (10 °C)
• Obohacení adaptovaných anammox z
aktivovaného kalu (Hendrickx et al., 2014)
• Adaptace anammox bakterií dlouhodobou
kultivací při 10 °C (Lotti et al., 2014)
• Postupné snižování provozní teploty
(Gilbert et al., 2014)

Trvá roky

Nová, potenciálně slibná strategie:
studené šoky
• Studený šok: “Náhlý a dočasný pokles teploty o alespoň 13 °C od
optima“ (Jones et al., 1994) – Δt často i více než 20 °C
• Změny: indukce “cold shocks proteins”, de-saturace mastných kyselin
v buněčné membráně
• Účinek studených šoků na adaptaci potvrzen pro více než 15
mikroorganismů
(Beales et al., 2004)

Zdroj: Horn, G., et al. "Structure and function of bacterial cold shock
proteins." Cellular and molecular life sciences 64.12 (2007): 1457.

Výzkumné otázky
• Jaký efekt bude mít studený šok na aktivitu anammox při teplotách
10-20 °C?
• Jaký efekt budou mít následující studené šoky na anammox aktivitu
při 10-20 °C?

Metodika
•
•
•
•

Anammox na Biofilm Chip®, původně z AnitaMOX® pilotu
24±2 °C
zatížení: postupně navýšeno na 0.3 kg-N m-3 d-1
Substrát: naředěná kalová voda + NaNO2
(28 mg-NO2-N L-1 a 22 mg-NH4+ L-1)
“Šoky”
MBBR
ANAMMOX
MBBR
24±2 °C

+
Kontrola
MBBR

Metodika: Studené šoky

t (°C)

Shock

Adaptace anammox
biomasy na nízké teploty
vyhodnocena v
jednorázových testech

Control

24

Konečné jednorázové
testy pro kontrolní
biomasu (Ce)

8h

8h

5
Time

Studené šoky byly provedeny rychlým zchlazením reaktoru ze 24±2 °C na 5.0±0.2 °C po dobu 8
hodin. Byly provedeny postupně 3 šoky.
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Změny aktivity anammox po studených šocích
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• Aktivita po prvním šoku (S1) oproti
kontrole (C1) vzrostla 5-10x.
• Druhý šok (S2) dále zvýšil aktivitu při
10-13 °C, a snížil při 20 °C.
• Třetí šok (S3) dále zvýšil aktivitu při 10
°C, a snížil aktivitu při 16-20 °C.
• Specifická rychlost odstranění Ncelk
po třetím šoku a 10 °C byla
54 mg-N.g-NLzž-1.d-1

Cílový mikroorganismus (název sondy)
Ca. Kuenenia stuttgartiensis (Kst157)

Před
šoky

Po
3
šocích

C1

C2

FISH analýza anammox mikrobiální komunity
před a po 3 šocích + kontrola
+

+

+

+

Ca. Brocadia anammoxidans (Amx1015)

+

+

+

+

Ca. Jettenia caeni (ksu203)

-

-

-

-

Ca. Brocadia fulgida (Bfu613)
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Ca. Anammoxoglobus propionicus (Apr820)

+

+

+

+

Ca. Scalindua spp. (BS820)

+

+

+

+

Ca. Scalindua brodae (Scabr1114)

-

-

-

-

FISH analýza anammox mikrobiální komunity
před a po 3 šocích + kontrola
Před šoky

Kontrola
na začátku

Po šocích

Kontrola
na konci

Výsledky FISH analýzy anammox biomasy před a po třech šocích a kontrolní biomasa
na začátku a konci experimentu s použitím sondy Bfu613 (Candidatus Brocadia
fulgida) a 400x zvětšením.

Efekt studených šoků na adaptaci anammox
• Studený šok 5-10x zlepšil aktivitu anammox při 10-20 °C
• Anammox aktivita po třech šocích se při 10 °C zvýšila na
54 mg-N g-NLzž-1 d-1
• …což je podobné jako 80 mg-N g-NLzž-1 d-1, což je nejvyšší
aktivita anammox dosud zaznamenaná při 10 °C
po 2 letech adaptace (Lotti et al., 2014)
• Otevírá se možnost urychlit adaptaci!

Závěr
• Anammox je zavedená technologie pro odstraňování dusíku z
kalových vod
• Pokud dlouhodobé experimenty potvrdí stabilitu adaptace způsobené
studenými šoky, můžeme touto strategií anammox rychleji “otužit” a
tak i použít v hlavním proudu odpadní vody na ČOV

Další výzkum
• Dlouhodobý efekt studených šoků?
• Mechanismus?
• Zkrácení ladderánů v membráně anammoxosomu
(C18 vsC20) je spojeno s adaptací na nízké teploty (Rattray et al.,
2010), bude to platit i pro studené šoky
• Možné cold shock proteins?

• Pro další experimenty použít kultury adaptované na 25-35 °C
(relevantnější)

