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Granulation of activated sludge in SBR reactor
Summary
The effect of bioaugmentation with nitrifying bacteria on activated sludge
granulation in column SBR was determined. Two reactors (R1, R2), operating at
hydraulic retention time of 0.62 d, wastewater exchange ratio of 80%, and settling time of 5 minutes, were employed for the removal of organic, nitrogen and
phosphorus compounds from the mixture of synthetic wastewater and wastewater
from sludge dewatering (COD/N = 2.4). After 50 days of cultivation, mature
granules appeared. In the last stage of the experiment COD, nitrogen and phosphorus load was about 0.3 g COD × g TSS-1 × cycle-1, 0.08 g N×g TSS-1 × cycle-1, and
0.02 g P×g TSS-1 × cycle-1. COD and phosphorus removal rates were at the level of
60 and 50%, respectively. Bioaugmentation positively influenced nitrification efficiency in the reactor.
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1. Wstêp
W systemach oczyszczania œcieków powszechnie wykorzystuje siê w³aœciwoœci mikroorganizmów do tworzenia struktur
takich jak k³aczki, b³ona biologiczna czy granule. Zasiedlenie
biomas¹ w postaci granul pozwala na uzyskiwanie wysokiej koncentracji bakterii w reaktorze. W k³aczku osadu czynnego bakterie stanowi¹ 20% suchej masy, w granuli ich udzia³ wzrasta nawet
do 80% suchej masy. Mikrobiologiczna granulacja jest procesem
wymagaj¹cym interakcji komórka-komórka obejmuj¹cym zjawiska
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biologiczne, fizyczne i chemiczne. Granulacja zachodzi zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych, jednak¿e jej mechanizm nie jest ostatecznie poznany.
Liu i Tay (1) porównali granule do zwartych i gêstych agregatów mikroorganizmów
o kulistym kszta³cie. Niemal powszechnie tlenowe granule hodowane s¹ w sekwencyjnych reaktorach SBR (2-4). W cyklu pracy reaktora SBR wystêpuj¹ przemiennie
warunki g³odowe i ¿ywieniowe. W okresie g³odowania bakterie staj¹ siê bardziej
hydrofobowe, co sprzyja adhezji i tworzeniu trójwymiarowej stabilnej struktury
o du¿ej gêstoœci (5).
Granule tlenowe mog¹ tworzyæ siê w szerokim zakresie obci¹¿eñ reaktora dochodz¹cym do 15 kg ChZT × m-3 × d-1 (6), w obecnoœci takich substratów jak glukoza,
octan (6), etanol (7), fenol (8), gliceryna odpadowa z produkcji biodiesla (9) czy œcieki syntetyczne (10). Fizyczna stabilnoœæ granul tlenowych zmniejsza siê wraz ze
wzrostem obci¹¿enia ³adunkiem zanieczyszczeñ, a ich struktura jest determinowana g³ównie przez si³y hydrodynamiczne w reaktorze. Prêdkoœæ przep³ywu powietrza
przez reaktor na poziomie 1,2 cm×s-1 stymuluje bakterie do wydzielania wiêkszej
iloœci zewn¹trzkomórkowych polisacharydów, co korzystnie wp³ywa na proces granulacji (1,11).
Wykorzystanie granul tlenowych do oczyszczania œcieków wymaga skrócenia
czasu ich hodowli i dojrzewania oraz wyznaczenia warunków sprzyjaj¹cych granulacji w ró¿nych typach reaktorów. Korzystne jest równie¿ zwiêkszanie stabilnoœci wytworzonych struktur poprzez wprowadzanie wyselekcjonowanych kultur mikroorganizmów. Ivanov i in. (12) w celu przyœpieszenia procesu granulacji zastosowali
kultury bakterii o zwiêkszonej hydrofobowoœci. W przeci¹gu kilku dni od rozpoczêcia zaszczepiania uzyskano granule, które wykorzystano do oczyszczania œcieków.
Liu i in. (7) kszta³towali sk³ad granuli zwiêkszaj¹c stosunek N/ChZT w oczyszczanych
œciekach. Zwiêkszenie udzia³u azotu w œciekach spowodowa³o wzrost udzia³u wolno rosn¹cych bakterii nitryfikacyjnych oraz poprawê wytrzyma³oœci mechanicznej
granul.
Moy i in. (6) oraz Jiang i in. (8) udowodnili, ¿e granule tlenowe wykazuj¹ zdolnoœæ
usuwania zwi¹zków wêglowych, azotowych i fosforowych ze œcieków, co mo¿e byæ
zastosowane do projektowania zintegrowanych systemów oczyszczania. Tsuneda
i wsp. (13) stosowali z powodzeniem tlenowe granule do oczyszczania œcieków o stê¿eniu azotu amonowego dochodz¹cym do 1000 mg × l-1. Yang i in. (14) uzyskali stabilne usuwanie zwi¹zków azotowych przez osad granulowany, bêd¹ce wynikiem redukcji azotanów (III i V) do azotu gazowego. Liu i in. (15) wyhodowali tlenowe granule
gdy wskaŸnik N/C wynosi³ od 5/100 do 30/100, przy czym udzia³ bakterii nitryfikacyjnych w biomasie korelowa³ ze wzrostem tego wskaŸnika. Lin i in. (16) uzyskali
osad granulowany, w którym iloœæ skumulowanego fosforu dochodzi³a do 9,3% s.m.
Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu zaszczepienia reaktora bakteriami nitryfikacyjnymi na proces granulacji osadu oraz efektywnoœæ usuwania zanieczyszczeñ,
gdy substratem by³a mieszanina wód nadosadowych i œcieków syntetycznych o stosunku ChZT/Nog na poziomie 2,4.
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2. Materia³y i metody badañ
Proces tlenowej granulacji prowadzono w dwóch rektorach kolumnowych typu
SBR z polimetakrylanu metylu (PMMA) w kszta³cie walca o œrednicy 100 mm, wysokoœci 1000 mm i objêtoœci czynnej 5 l. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.
Cykl pracy reaktora trwa³ 12 godzin i obejmowa³ fazy: doprowadzania œcieków
(2 min), napowietrzania (711 min), sedymentacji (5 min), odprowadzania œcieków
oczyszczonych (2 min). Stopieñ wymiany objêtoœciowej œcieków wynosi³ 80%. W fazie napowietrzania przez dyfuzor œredniopêcherzykowy, umieszczony na dnie rektora, podawano sprê¿one powietrze w iloœci 3,75 l × min-1.
Do hodowli osadu czynnego wykorzystano œcieki syntetyczne o sk³adzie zaproponowanym przez Coehlo i in. (17, zmodyfikowane) zmieszane w stosunku 3:1
z wodami nadosadowymi wydzielonymi z przefermentowanych osadów œciekowych
podczas mechanicznego odwadniania. Ze œciekami syntetycznymi nie wprowadzano azotu oraz wêgla organicznego. Œrednie wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ
w œciekach zmieszanych przedstawiono w tabeli, stosunek ChZT/Nog w mieszaninie
œcieków wynosi³ oko³o 2,4 i wynika³ ze sk³adu wód nadosadowych.
Osad czynny do hodowli osadu granulowanego pobrano z laboratoryjnego reaktora SBR pracuj¹cego w skali pó³technicznej. Przed wprowadzeniem do reaktorów osad
czynny zagêszczano oraz przemywano. Pocz¹tkowe stê¿enie zawiesin w reaktorach

Rys. 1. Schemat reaktora do hodowli osadu granulowanego. 1 – zbiornik œcieków surowych, 2 –
pompa perystaltyczna, 3 – reaktor kolumnowy SBR, 4 – dyfuzor œredniopêcherzykowy, 5 – system dekantacji, 6 – zawór elektromagnetyczny, 7 – sprê¿arka, 8 – zbiornik œcieków oczyszczonych, 9 – zbiornik przelewowy, 10 – uk³ad steruj¹cy.
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Tabela
Œrednie wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ w œciekach zmieszanych. Po symbolu ± podano odchylenie
standardowe
WskaŸniki

Œrednie stê¿enie [mg/dm3]

zwi¹zki organiczne (ChZT)

352 ± 125

azot ogólny

146 ± 83

azot amonowy

95 ± 15

fosfor ogólny

25 ± 10,8

wynios³o 3500 mg s.m × l-1. Po tygodniowym okresie adaptacji osadu czynnego do
warunków doœwiadczenia w odstêpach czterodniowych wykonywano analizy fizyczno-chemiczne wskaŸników zanieczyszczenia zgodnie z Katalogiem Polskich Norm
(www.pkn.pl). W œciekach kontrolowano chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT),
stê¿enie azotu amonowego, organicznego, azotanowego (III) i (V), azot w biomasie,
fosfor ogólny, stê¿enie ortofosforanów, stê¿enie zawiesin ogólnych metod¹ wagow¹. W badaniach okreœlano indeks objêtoœciowy osadu (IO). Zmiany w wygl¹dzie
osadu w miarê postêpuj¹cej granulacji dokumentowano za pomoc¹ testu swobodnego opadania (9). Do obliczeñ parametrów technologicznych (czas zatrzymania,
stopieñ wymiany objêtoœciowej, obci¹¿enie osadu ³adunkiem zanieczyszczeñ) zastosowano standardowe formu³y (18), uwzglêdniaj¹c cykl pracy reaktora.
W reaktorze R1 prowadzono proces granulacji bez wprowadzania zaszczepu. Do
reaktora R2 raz na 14 cykli wprowadzono 25 ml zaszczepu stanowi¹cego mieszankê
bakterii nitryfikacyjnych Amnite NS500 (ang. Wirexim Professional Biotechnologie).
Stosowany produkt zawiera³ heterogeniczn¹ mieszankê bakterii utleniaj¹cych amoniak z Nitrosomonas europaea, jako kultur¹ dominuj¹c¹.

3. Wyniki i dyskusja
Przyjête w badaniach parametry technologiczne pracy reaktora sprzyja³y formowaniu siê osadu granulowanego. Za (19) oraz (20) w eksperymencie utrzymywano
czas sedymentacji na poziomie 5 minut. Na podstawie badañ w³asnych oraz danych
literaturowych (21) hodowle prowadzono przy 12-godzinnym cyklu pracy reaktora.
W omawianym eksperymencie zastosowano za Liu i in. (22) wysoki stopieñ wymiany
objêtoœciowej na poziomie 80%, co w pocz¹tkowym okresie powodowa³o wymywanie biomasy z reaktora, ale równoczeœnie sprzyja³o tworzeniu siê agregatów.
Wprowadzanie do reaktora powietrza z intensywnoœci¹ 3,75 l×min-1 powodowa³o ruch turbulentny cieczy zwiêkszaj¹cy udzia³ si³ œcinaj¹cych w kszta³towaniu
granul (11). W hodowli osadu granulowanego powszechnie uznaje siê, ¿e reaktor
powinien charakteryzowaæ siê wysokim stosunkiem wysokoœci (H) do œrednicy (D),
164
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Rys. 2. Zmiany morfologii osadu podczas procesu granulacji, dokumentowane za pomoc¹ testu swobodnego opadania: osad k³aczkowany, I etap badañ (A), drobne granule, II etap badañ (B) dojrza³e granule, III etap badañ (C).

co wp³ywa na selekcjê mikroorganizmów, podobnie jak krótki czas sedymentacji (3).
W eksperymencie wykorzystano reaktor o stosunku H/D równym 10. Eksploatacja
uk³adu przy opisanych za³o¿eniach technologicznych pozwoli³a na uzyskanie osadu
granulowanego w obu reaktorach.
Hodowla w pe³ni ukszta³towanych granul zwykle wymaga kilku miesiêcy (5,7).
Prezentowane badania prowadzono przez trzy miesi¹ce. W eksperymencie wyró¿niono 3 etapy hodowli osadu granulowanego wynikaj¹ce ze zmian morfologii osadu
(rys. 2). Etap I obejmowa³ okres od 1 do oko³o 55 cyklu pracy reaktorów i charakteryzowa³ siê wystêpowaniem osadu g³ównie w formie luŸnych k³aczków. W etapie II,
trwaj¹cym od oko³o 56 do 110 cyklu, w biomasie zaczê³y dominowaæ drobne, zwarte granule o œrednicy nie przekraczaj¹cej 1 mm. Etap III trwa³ od 111 cyklu do koñca
hodowli i charakteryzowa³ siê pojawieniem siê granul o œrednicy przekraczaj¹cej 1 mm.
Obserwowana granulacja zachodzi³a relatywnie szybko, poniewa¿ ju¿ w 28. dobie
hodowli widoczne by³y zmiany w morfologii biomasy. Wang i in. (10) przy obci¹¿eniu reaktora ³adunkiem zanieczyszczeñ na poziomie 0,4 kg ChZT × m-3 × cykl-1 i 9-godzinnym hydraulicznym czasie zatrzymania odnotowali pojawienie siê drobnych
granul dopiero w 67. dniu (537 cyklu) od rozpoczêcia hodowli.
W pocz¹tkowym okresie hodowli osadu granulowanego zwykle nastêpuje wymywanie biomasy z reaktora wynikaj¹ce z krótkiego czasu sedymentacji i wysokiego
stopnia wymiany objêtoœciowej. Wang i in. (10) obserwowali obni¿enie stê¿enia zawiesin z 7800 mg s.m. × l-1 do 3500 mg s.m. × l-1 w ci¹gu 25. pierwszych dni eksperymentu. W prezentowanych badaniach na pocz¹tku okresu adaptacji stê¿enie zawiesin utrzymywane by³o na poziomie 3500 mg s.m. × l-1. Skrócenie czasu sedymentacji
do 5 minut w okresie adaptacji, powodowa³o wymywanie biomasy i stopniowy spadek
stê¿enia biomasy w reaktorach. Skutkowa³o to niskim œrednim stê¿eniem zawiesin
w pierwszym etapie badañ, które wynios³o 624 ± 173 mg s.m. × l-1 i 838 ± 265 mg
s.m. × l-1 odpowiednio w reaktorze R1 i R2 (rys. 3). W etapie II i III iloœæ biomasy
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Rys. 3. Zmiany stê¿enia zawiesin oraz IO w reaktorze R1 (A) oraz reaktorze R2 (B).

w reaktorach zwiêksza³a siê i osi¹gnê³a poziom 1000 mg s.m. × l-1 w reaktorze R1
i 1200 mg s.m. × l-1 w reaktorze R2 wzbogaconym zaszczepem bakterii nitryfikacyjnych. Œrednia wartoœæ wspó³czynnika przyrostu biomasy by³a niska i wynios³a odpowiednio 0,35 ± 0,2 g s.m. × g ChZTus-1 oraz 0,31 ± 0,17 g s.m. × g ChZTus-1 w reaktorze R1 i R2.
Cech¹ charakterystyczn¹ osadu granulowanego jest niski indeks sedymentacji na
poziomie 70 ml × g s.m.-1 (23). W prezentowanym eksperymencie wartoœci indeksu
w ostatnim etapie hodowli by³y zbli¿one do wielkoœci podawanych w literaturze. W reaktorze R1 w etapie I i II eksperymentu IO utrzymywa³ siê na poziomie 100 ml × g s.m.-1,
natomiast w III wynosi³ œrednio 79 ± 27 ml × g s.m.-1 (rys. 3). W reaktorze R2 przez
ca³y okres badañ indeks utrzymywa³ siê na poziomie 80 ml × g s.m.-1.
Obci¹¿enie osadu czynnego ³adunkiem ChZT (rC) w obu reaktorach ulega³o
w trakcie badañ nieznacznemu obni¿eniu, wynikaj¹cemu ze wzrostu iloœci biomasy
w reaktorach (rys. 3 i 4). W koñcowej fazie hodowli osadu granulowanego rC wynios³o œrednio 0,31 ± 0,1 g ChZT × g s.m-1 × cykl-1 w reaktorze R1 oraz 0,27 ± 0,08 g
ChZT × g s.m-1 × cykl-1 w reaktorze R2. Na rysunku 4, uœredniaj¹c wartoœci wskaŸników z ka¿dego etapu hodowli, przedstawiono sprawnoœæ usuwania wêgla (ChZT)
fosforu oraz efektywnoœæ nitryfikacji osadu granulowanego. Sprawnoœæ usuwania
zwi¹zków organicznych wyra¿onych wartoœci¹ ChZT by³a zbli¿ona w obu reaktorach
i mieœci³a siê w przedziale 50-60%.
Podczas hodowli osadu granulowanego obci¹¿enie osadu granulowanego ³adunkiem azotu w etapie I w obu reaktorach by³o wysokie i wynios³o oko³o 0,17 g N × g
s.m-1 × cykl-1, by pod koniec eksperymentu obni¿yæ siê do 0,088 ± 0,01 g N × g s.m-1 ×
cykl-1 w reaktorze R1 i 0,084 ± 0,02 g N × g s.m-1 × cykl-1 w reaktorze R2. W reaktorze R1 podczas hodowli osadu granulowanego sprawnoœæ utleniania azotu amonowego utrzymywa³a siê na poziomie 20% (rys. 4B). Okresowe zaszczepianie reaktora
R2 mieszank¹ bakterii nitryfikacyjnych I fazy wp³ynê³o korzystnie na w³aœciwoœci ni166
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Rys. 4. Œrednie obci¹¿enie osadu ³adunkiem ChZT, azotu, fosforu oraz sprawnoœæ usuwania ChZT
(A), nitryfikacji (B), usuwania fosforu (C), dla ka¿dego z reaktorów (R1, R2) w kolejnych etapach badañ.

tryfikacyjne biomasy. W etapie I w reaktorze R2 sprawnoœæ nitryfikacji wynios³a
21 ± 9,5 % i by³a zbli¿ona do wartoœci uzyskanych w reaktorze R1. W etapach II i III
sprawnoœæ utleniania azotu amonowego wzros³a odpowiednio do 57,5 ± 13,7%
i 38 ± 7,3%.
Obci¹¿enie osadu ³adunkiem fosforu, podobnie jak ³adunkiem wêgla i azotu, w obu
reaktorach stopniowo siê obni¿a³o w kolejnych etapach eksperymentu. W reaktorze R1
spad³o z 0,046 ± 0,02 g P × g s.m-1 × cykl-1 w etapie I do 0,02 ± 0,01 g P × g s.m-1 × cykl-1
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 161-169 2010

167

Irena Wojnowska-Bary³a, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Marcin Szatkowski, £ukasz Gutowski

w etapie III (rys. 4). W reaktorze R2 obni¿y³o siê z 0,027 ± 0,01 g P × g s.m-1 × cykl-1
w etapie I do 0,015 ± 0,01 g P × g s.m-1 × cykl-1 w etapie III. Stê¿enie ortofosforanów
na pocz¹tku fazy napowietrzania w reaktorach wynosi³o œrednio 20 mg×l-1. W obu
reaktorach sprawnoœæ usuwania fosforu kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 50%.
Wobec obserwowanego niskiego przyrostu biomasy iloœæ fosforu wykorzystana na
syntezê biomasy by³a niewielka i wynios³a oko³o 1 mg P × l-1. Wysoka sprawnoœæ
usuwania fosforu wskazuje zatem na zachodz¹ce w osadzie granulowanym procesy
kumulacji polifosforanów. Podobne zjawisko obserwowa³ Lin i wsp. (16). Autorzy
zmieniaj¹c stosunek P/ChZT w œciekach z 1/100 do 10/100 stymulowali rozwój bakterii kumuluj¹cych polifosforany, przez co zawartoœæ fosforu w komórkach zmienia³a siê w granicach 1,9-9,3% s.m.
Na podstawie danych literaturowych oraz badañ w³asnych wskazuje siê, ¿e dynamicznie rozwijaj¹ca siê technologia granulowanego osadu czynnego hodowanego
w warunkach tlenowych ma bardzo du¿e mo¿liwoœci aplikacyjne, konieczna jest jednak optymalizacja parametrów prowadzenia procesu. W prezentowanych badaniach
wykazano, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie osadu granulowanego stosuj¹c jako substrat
mieszaninê wód nadosadowych i œcieków syntetycznych (ChZT/Nog na poziomie
2,4). Przy stopniu wymiany objêtoœciowej œcieków 80%, czasie zatrzymania 0,62 d
oraz d³ugoœci fazy sedymentacji 5 min osad granulowany uzyskano po oko³o 50.
dniach hodowli. Efektywnoœæ usuwania wêgla utrzymywa³a siê na poziomie 60%, natomiast fosfor usuwany by³ ze sprawnoœci¹ 50%, wskazuj¹c¹ na kumulacjê polifosforanów w komórkach mikroorganizmów. W badaniach wskazuje siê równie¿, ¿e
okresowe wprowadzanie do reaktora zaszczepu bêd¹cego mieszanin¹ bakterii nitryfikacyjnych I fazy zwiêksza sprawnoœæ utleniania azotu amonowego przez osad
granulowany.
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