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Розглянуто можливість очищення стоків, які мають підвищений солевміст, від  амонійного азоту з викорис-

танням енергоефективного процесу часткової нітрифікації/Anammox. Експериментальна частина базується на 
роботі двох реакторів з насадками, іммобілізованими культурою нітрифікуючих та Anammox бактерій, які пра-
цювали за різних стратегій підвищення солевмісту вихідних стоків. Показано, що активність аеробних бактерій 
та Anammox-бактерій зменшується з ростом солевмісту стоків. Доведено, що стратегія підвищення солевмісту 
на 2,5 г/л кожних два тижні  дозволяє запобігти повного інгібування бактерій та є прийнятною для адаптації 
культури бактерій до підвищеного солевмісту. 
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Рассмотрена возможность очистки стоков с повышенным солесодержанием от аммонийного азота с исполь-

зованием энергоэффективного процесса частичной нитрификации/Anammox. Експериментальная часть основа-
на на работе двух реакторов с насадками иммобилизироваными культурами нитрифицирующих и Anammox- 
бактерий, которые работали по разным стратегиям повышения солесодержания исходных стоков. Показано, что 
активность аэробных бактерий и Anammox-бактерий уменьшается с ростом солесодержания стоков. Доказано 
что стратегия повышения солесодержания на 2,5 г/л каждые две недели позволяет предотвратить полное инги-
бирование бактерий и является приемлемой для адаптации культуры бактерий к повышенному солесодержа-
нию. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективне вилучен-

ня азоту зі стічних вод є передумовою запобігання 
розвитку евтрофних процесів у водоймах, у які ці 
води скидаються. Тому більшість станцій очищення 
стоків передбачають вилучення азоту в результаті 
перебігу біологічних процесів. Основним шляхом 
вилучення азоту у сучасних системах очищення 
стоків є комбінація процесів автотрофної нітрифіка-
ції та гетеротрофної денітрифікації. Все більш попу-
лярним є застосування повністю автотрофних сис-
тем вилучення азоту, що базуються на процесі анае-
робного окиснення амонію (Anammox) у поєднанні з 
процесом часткової нітритації: 

222324 2325,1 COOHNOHCOONH ++®++ --  (1) 

 OHNNONH 2224 2+®+ -  (2) 
Перевагами цих систем є менша затрата енергії 

на аерацію, отримання в процесі реалізації процесів 
очищення меншої кількості мулу, менший викид 

парникових газів ы відсутність необхідності постій-
ного введення до процесу органічного вуглецю.  

В основному промислові системи, що базуються 
на процесі Anammox, проектовані для очищення 
фільтратів анаеробного розкладу та фільтратів сміт-
тєзвалищ [1]. Проте, існує також значний інтерес 
для застосування процесу для очищення стоків тва-
ринницьких ферм [2, 3], туалетних стоків (так звана 
чорна вода – black water) [4] та ін. Деякі типи стоків, 
що мають високий вміст азоту, характеризуються 
також підвищеним солевмістом. Наприклад, стоки, 
що утворюються на газових родовищах Японії, ма-
ють солевміст 30 г/л та концентрацію амонійного 
азоту 150–200 мг/л [5]. Стоки, отримані у процесі 
десульфуризації димових газів вапняним молоком, 
мають солевміст 3–40 г/л та концентрацію амоній-
ного азоту до 300 мг/л [6]. Солоні стоки з високим 
вмістом амонію утворюються також у випадках, 
коли морська вода використовується в промислових 
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процесах, наприклад у рибообробній промисловості 
[7]. Перспективним є застосування двохстадійної 
системи очищення муніципальних стоків, де амоній 
концентрується зі стоків за рахунок процесів іонно-
го обміну, а вторинний потік стоків, що має підви-
щений солевміст, очищається з використанням біо-
логічних процесів [8]. 

Для оцінки можливості очищення таких стоків з 
використанням автотрофних систем вилучення азо-
ту слід вивчити вплив солоності середовища на 
активність ключових груп бактерій (нітрифікуючі та 
Anammox-бактерії), які беруть участь у процесі. 

До роду Scalindua належать бактерії Anammox, 
природним середовищем яких є морські системи [9– 
11]. Тому бактерії цього виду є природно адаптова-
ними до високої солоності (середній солевміст мор-
ських вод складає 30 г/л). Проте, оскільки стоки, які 
очищаються з використанням Anammox процесу, 
зазвичай мають низьку солоність, Anammox бактерії 
інших, прісноводних видів, домінують у цих систе-
мах. 

Дослідженню процесів адаптації Anammox бак-
терій до підвищеного солевмісту присвячено багато 
праць. У [12] було показано, що навіть без адаптації 
окиснення амонію до нітриту не інгібується за умо-
ви росту солоності води до 10 г NaCl/л, проте актив-
ність спадає за умови підвищення солоності до 15  
г/л. Також у роботі доведено, що бактерії – окисни-
ки амонію – є більш стійкими до підвищення соле-
вмісту, ніж бактерії – окисники нітриту, що можна 
використовувати для пригнічення процесу окиснен-
ня нітриту. За умови зростанням солоності стоків до 
10 г NaCl/л пригнічення бактерій Anammox не спо-
стерігалось. Згідно даних PCR-DGGE аналізу 
Anammox бактерії належали до виду KSU-1. 

У [13] було успішно адаптовано Anammox бакте-
рії,  що належать до видів KSU-1, AnDHS-2 та KU2 
до солевмісту стоків 30 г NaCl/л. Солоність підви-
щувалась покроково впродовж 93 днів. Наступне 
підвищення солоності до 33 г NaCl/л призводило до 
інгібування Anammox процесу. 

У [14] також вивчалась можливість застосування 
Anammox процесу за підвищеного солевмісту і ре-
зультати праці вказують на незначне підвищення 
активності Anammox бактерій виду Candidatus 
“Kuenenia stuttgartiensis” за солоності 3  г NaCl/л,  з 
подальшим зростанням якої спостерігається зни-
ження активності. Після 53-денного терміну адапта-
ції бактерій, спостерігалась найвища активність 
бактерій за 15  г NaCl/л.  За солоності 20  г NaCl/л 
активність бактерій знижувалась. 

У праці [15] авторам також вдалося адаптувати 
культуру нітритуючих та Anammox бактерій до со-
левмісту 30 г NaCl/л.  Період адаптації складав бли-
зько 160  днів.  Під час адаптації солоність стоків 
поступово підвищувалась. Після адаптації бактерій 
їх активність була нижчою ніж для біомаси до про-
цесу адаптації (на 24 % для нітритуючих бактерій та 
на 59 % – для Anammox бактерій).  У праці було та-
кож показано, що різке підвищення солевмісту до 30 

г NaCl/л призводило до зменшення активності неа-
даптованих нітритуючих бактерій на 43 %, а 
Anammox бактерій – на 95 %. 

У праці [16] використовувалась біомаса, яка 
складалась з рівної частки Anammox бактерій пріс-
новодного виду Candidatus “Kuenenia 
stuttgartiensis” та роду морських бактерій Candidatus 
“Scalindua wagneri”. Солоність стоків упродовж 90 
днів поступово підвищувалась до 30 г/л, після чого 
реактор працював за цієї солоності ще 310 днів. 
Наприкінці роботи реактора частка прісноводних 
Anammox бактерій складала 70 %. Підвищення со-
лоності стоків до 45 г/л призвело до повної втрати 
активності Anammox бактерій через п’ять днів. Ко-
роткотермінове підвищення солоності не спричиню-
вало такого значного впливу на активність. На рис. 
1 показані тести специфічної активності Anammox 
бактерій біомаси, адаптованої до підвищеного соле-
вмісту (SBRsalt), та біомаси без адаптації  
(SBRfresh). З рисунку видно, що адаптована біомаса 
має максимум активності за солоності 30 г/л, при-
чому активність бактерій спостерігається навіть за 
солоності 75 г/л. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність активності адаптованих 

та неадаптованих бактерій від солевмісту [16] 
 
Активність Anammox бактерій у солоному сере-

довищі також вивчалась для біомаси UASB реактора 
[17]. У праці показано, що різке підвищення солоно-
сті до 30 г/л призводить до втрати 67,5 % активності 
бактерій. У результаті плавного підвищення солоно-
сті впродовж 90  днів вдалося досягти меншого па-
діння активності – лише на 45 %. 

У [18] Anammox реактор працював з поступовим 
підвищенням солоності стоків до 30 г/л упродовж 90 
днів. Після періоду адаптації спостерігалась велика 
швидкість вилучення азоту – 4,5 кг N/(м3×день), що є 
найвищим результатом серед розглянутих праць, 
ефективність вилучення азоту складала біля 85 %. 
Мікробіологічний аналіз показав, що домінантними 
бактеріями, які відповідальні за протікання реакції 
були AnDHS-2 та KU2. 

У описаних працях було доведено, що Anammox 
бактерії родів Candidatus Scalindua та  Candidatus 
Kuenenia а також видів груп KSU-1, AnDHS-2 та 
KU2 можуть використовуватись для очищення сто-
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ків зі солоністю 30  г/л.  Бактерії роду Candidatus 
Brocadia не були знайдені в складі біомаси Anammox 
бактерій, що працювали за такої високої солоності. 
У [19]  ці бактерії були присутні у складі біомаси,  
яка працювала за солоності 10 г/л. 

Метою роботи є дослідження впливу солоності 
на активності ключових груп мікроорганізмів, які 
задіяні в процесі автотрофного вилучення амонію, 
порівняння двох стратегій підвищення солевмісту 
стоків та дослідження стабільності біологічної куль-
тури в процесі очищенні стоків з підвищеною соло-
ністю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
цій роботі використовувались два ідентичні біологі-
чні реактори (рис. 2), які працювали для перевірки 
двох різних стратегій підвищення солевмісту.  

 

 
 

Рисунок 2 – Біологічні реактори з насадками 
 

Згідно з планом експерименту солевміст вихід-
них стоків повинен був підвищуватись кожних два 
тижні, причому крок підвищення солевмісту у реак-
торі 1  складав 5  г/л,  а у реакторі 2  –  2,5  г/л.  План 
зміни солевмісту коригувався відповідно до отри-
маних результатів ефективності очищення та актив-
ності біомаси. 

Об'єм кожного реактора становив 10 л. Кожен 
реактор заповнювався на 4 л біоносіїв (Kaldnes K1). 
Біоносії виготовлені з поліетилену та мають 10 мм у 
діаметрі та 7 мм у висоту з питомою поверхнею 500 
м2/м3. Носії з іммобілізованою біомасою нітрифіку-
ючих та Anammox-бактерій (рис. 3) було взято з 
промислового реактора, що очищає фільтрат станції 
анаеробного розкладу на станції очищення стічних 
вод (СОСВ) Хіммерф’єрден, Грьодінге (Швеція). 
Згідно з результатами мікробіологічного аналізу 
домінантним видом Anammox бактерій у цій біомасі 
є Candidatus “Brocadia fulgida”.  

Об’єм рідини у реакторі після заповнення біоно-
міями становив 8 л. Перемішування здійснювалось 
за допомогою міксерів, закріплених над реакторами, 
з частотою обертання лопатей 80 об/хв. Температура 
у реакторах підтримувалась у межах 26–27 °С. Реак-

тори аерувались за допомогою мікрокомпресорів; 
інтенсивність подачі повітря регулювалась за допо-
могою ротаметрів та вентилів для підтримання рівня 
РК у межах 0,4–1 мг/л. Проте, оскільки регулювання 
подачі повітря здійснювалось вручну, а споживання 
кисню залежало від активності біомаси та наявності 
субстрату, концентрація РК під час усього періоду 
роботи реакторів тимчасово знижувалась до мініма-
льних значень 0,1 та підвищувалась до максимум 3,7 
мг/л. Стоки подавались за допомогою перистальти-
чних насосів. Як вхідні стоки використовувався 
фільтрат анаеробного розкладу, розведений водоп-
ровідною водою до концентрації 300–900 мг NH4-
N/л з додаванням різної кількості NaCl залежно від 
фази експерименту. Впродовж усього часу роботи 
реакторів ефективність очищення стоків оцінюва-
лась за допомогою результатів аналізу амонійної, 
нітритної та нітратної форми азоту на виході з реак-
тора та амонійного азоту на його вході. Також про-
водились регулярні вимірювання рН та електропро-
відності (ЕП) вихідних стоків та рН, ЕП, концентра-
ції РК та температури у об’ємі реактора, проте оцін-
ка цих параметрів у цій роботі не приводиться, а 
буде описана у інших публікаціях. 

 

 
 

Рисунок 3 – Біоносії Kaldnes K1 з імобілізованою 
біомасою 

 
Методологія, яка використовується для визна-

чення специфічної активності Anammox-бактерій 
(САА) із використанням замірів тиску газу,  є добре 
відомою і адаптованою до тієї, яка використовува-
лась у [20]. Головним принципом, на якому базуєть-
ся методика,  є те,  що під час проходження реакції 
Anammox утворюється молекулярний азот, що спри-
чинює зростання тиску у герметичній посудині. 

Тести на визначення САА проводились у скля-
ному флаконі, загальний об’єм якого складав 38 мл, 
де 13 мл займала газова фаза. Для того, щоб підтри-
мувати рН на стабільному рівні під час тестів,  суб-
страт був виготовлений із використанням фосфатно-
го буферу (0,14 г/л KH2PO4 та 0,75 г/л K2HPO4). рН 
свіжоприготовленого буферу становив 7,8. Солев-
міст буферу коригувався до потрібного рівня шля-
хом додавання відповідної кількості NaCl. У флакон 
поміщались 15 біоносіїв з іммобілізованими бакте-
ріями, які попередньо промивались двічі приготов-
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леним буфером, флакон заповнювався буфером до 
об’єму 24 мл. Потім флакон щільно закривався кор-
ком з гумовою прокладкою. Для того, щоб видалити 
весь кисень з газової фази флакону,  вона продува-
лась азотом упродовж 5 хв. Після видалення кисню 
флакон поміщався у водяну баню і утримувався в 
ній впродовж всього експерименту. Усі визначення 
САА проводились за температури 25 °С та початко-
вих концентрацій амонію і нітриту, що дорівнюють 
70 мг N/л.  

Через 7 хв температура у флаконі врівноважува-
лась, і в нього за допомогою шприцу добавлялось по 
0,5 мл концентрованих розчинів NaNO2 та NH4Cl. 
Концентрація концентрованих розчинів була в 50 
разів вищою ніж та, яку необхідно було досягнути у 
флаконі.  

Після додавання розчинів амонію і нітриту об’єм 
рідкої фази та біоносіїв складав 25 мл, а об’єм газо-
вої фази – 13 мл.  Тиск усередині флакону врівнова-
жувався з атмосферним шляхом проколу гумової 
прокладки голкою, і це слугувало початком відліку 
часу.  

Визначення кількості молекулярного азоту, ви-
готовленого Anammox-бактеріями,  у мг N/л здійс-
нювалося за допомогою рівняння ідеального газу: 
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де mmHgp  – надлишковий тиск у флаконі, мм. рт. 
ст.; 760 – коефіцієнт для перетворення мм. рт. ст. у 
атм.; 0,013 – об’єм газової фази флакона, л; 0,082 – 
універсальна газова стала R, л·атм/(K·моль); t – 
температура, °C; 28 – молярна маса газоподібного 
азоту; 0,025 – об’єм рідкої фази флакона, л. 

Визначення кожного значення тиску за форму-
лою (3) було здійснено з наступною побудовою 
графіку цих значень як функції часу. Точки, які 
лежали на прямій лінії, використовувались для ви-
значення середньої швидкості видалення m&  за ста-
ндартною функцією SLOPE програми Microsoft 
Excel. Це значення використовувалось для визна-
чення САА: 
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де m&  –  середня швидкість видалення азоту,  
г N/(л·хв); 60·24 – кількість хв у одному дні; 0,007 – 
поверхня 15 біоносіїв. 

Тести САА проводились один–два рази на тиж-
день з використанням буферу з такою солоністю,  з 
якою працював на цей момент часу відповідний 
реактор. Окрім цього, на 16, 70 та 159 дні роботи 
реактора проводилось низка визначень САА для 
солоності 0–30 г/л для того, щоб дослідити адапта-
цію біомаси до підвищеної солоності. 

Оскільки аеробні бактерії в процесі своєї життє-
діяльності споживають кисень, вимірювання швид-
кості його поглинання є інструментом, за допомо-
гою якого можна легко оцінити активність аеробних 
бактерій. Метод ґрунтується на вимірюванні швид-

кості зміни концентрації розчиненого кисню (РК) 
середовища в процесі його споживання бактеріями. 

Для проведення тесту використовувався бутель 
загальним об’ємом 1,5 л, що заповнювався фільтра-
том анаеробного розкладу, розведеним до концент-
рації амонійного азоту 100 мг/л із солевмістом 0–30 
г/л, корегованим додаванням відповідної кількості 
солі NaCl. Бутель поміщався у водяну баню, облад-
нану магнітною мішалкою, і рідина аерувалась до 
концентрації РК,  більшої за 6  мг/л.  Усі визначення 
проводились за температури 25 °C. Після досягнен-
ня необхідних концентрації РК та температури роз-
чину у бутель додавалось 100 мл (107 шт.) біоносіїв 
з іммобілізованою біомасою, бутель закривався 
електродом киснеміра. Активність аеробних бакте-
рій спричинювала зменшення концентрації РК, яка 
фіксувалось киснеміром.  

Для вимірювання концентрації РК використову-
вався киснемір YSI Model 57 з електродом YSI 5905 
BOD probe, який через реєстратор даних Testo 175 
під’єднувався до комп’ютера. Дані реєструвались 
комп’ютерною програмою Testo Comfort Software V 
3.4 і після завершення тесту переводились у формат 
Microsoft Excel. Дані концентрацій РК апроксимува-
лись лініями тренду. Коефіцієнти k показували спад 
концентрації РК у розмірності мг О2/(л×с) і перетво-
рювались до розмірності г О2/(м2×день) з викорис-
танням площі поверхні біоносіїв та об’єму бутля.  

Оскільки у попередній роботі [21] було показано, 
що бактерії – очисники амонію – є відповідальними 
за споживання основної частини розчиненого кис-
ню, специфічні інгібітори бактерій окисників амо-
нію та нітриту (алілтіосечовина та  натрію хлорат 
відповідно) не додавались під час проведення тестів 
ШПК для того, щоб не погіршувати якісь біомаси. 

Тести ШПК проводились один–два рази на тиж-
день з використанням розчину фільтрату з такою 
солоністю, з якою працював на цей момент відпові-
дний реактор.  Окрім цього,  на 14, 70 та 159 дні ро-
боти, проводилась низка визначень ШПК для соло-
ності 0-30 г/л для того, щоб дослідити адаптацію 
біомаси до підвищеної солоності.  

Робота реактора 1. Результати аналізу вихідних 
та очищених стоків подані на рис. 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Концентрації форм азоту вихідних 
та очищених стоків для реактора 1 
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Упродовж перших 55 днів роботи реактора спо-
стерігається висока ефективність очищення стоків. 
У середньому за перші 55  днів ефективність вилу-
чення азоту становила 82 %. Слід зазначити, що 
робота обох реакторів організовувалась таким чи-
ном, щоб уникнути інгібування бактерій амонієм та 
нітритом, а також запобігти активному розвитку 
бактерій – окисників нітриту. Шляхом коригування 
концентрація РК, гідравлічного часу затримування 
та вихідної концентрації амонію у стоках не допус-
калось перевищення концентрації амонійного та 
нітратного азоту вище 200 мг/л та концентрації ніт-
ритного азоту вище 20 мг/л.  

Судити про зміну продуктивності реактора мож-
на з даних, наведених на рис. 5.  

 

 
Рисунок 5 – Навантаження за азотом та швид-

кість його вилучення для реактора 1 
 
З цього рисунку видно, що навантаження за азо-

том на реактор (nitrogen loading rate – NLR) коригу-
валось відповідно до зміни швидкості вилучення 
азоту (nitrogen removal rate – NRR). Так, NRR упро-
довж перших 23 днів зростало, проте після підви-
щення солевмісту стоків проходило інгібування 
бактерій,  і ємність системи за вилученням азоту 
спадала. У період 34–51 днів, коли вміст NaCl у 
стоках, які подаються в реактор, складав 10 г/л, 
швидкість вилучення азоту дещо зростала. Проте, 
після подальшого підвищення солевмісту до 15  г/л 
після 55 дня спостерігалось різке зростання концен-
трації амонію у стоках та падіння швидкості вилу-
чення азоту. 

Для уникнення інгібування бактерій високою 
концентрацією амонію, а також для підтримання 
гідравлічного часу затримання у реакторі менше 
п’ять днів, починаючи з 63 дня концентрація азоту у 
вихідних стоків понижувалась до рівня 170–220 мг/л 
за умови збереження солевмісту 15 г/л. Проте такі 
заходи не призвели до покращення стану біомаси. За 
виключенням короткого періоду між 97 та 112 дня-
ми, спостерігалась практично нульова ефективність 
вилучення азоту, і реактор був зупинений після 139 
днів роботи. 

Динаміку зміни активності аеробних бактерій та 
бактерій Anammox можна оцінити з рис.  6, де пока-
зані результати визначення ШПК та САА.  

 

 
 

Рисунок 6 – Зміна САА та ШПК для реактора 1 
 
З цього рисунку видно, що навантаження за азо-

том на реактор (nitrogen loading rate – NLR) коригу-
валось відповідно до зміни швидкості вилучення 
азоту (nitrogen removal rate – NRR). Так, NRR упро-
довж перших 23 днів зростало, проте після підви-
щення солевмісту стоків проходило інгібування 
бактерій і ємність системи за вилученням азоту 
спадала. У період 34–51 днів, коли вміст NaCl у 
стоках, які подаються в реактор, складав 10 г/л, 
швидкість вилучення азоту дещо зростала. Проте, 
після подальшого підвищення солевмісту до 15  г/л 
після 55 дня спостерігалось різке зростання концен-
трації амонію у стоках та падіння швидкості вилу-
чення азоту. 

Робота реактора 2. Результати аналізу вихідних 
та очищених стоків подані на рис. 7.  

 

 
 

Рисунок 7 – Концентрації форм азоту вихідних 
та очищених стоків для реактора 2 

 
Упродовж періоду роботи реактора за солевмісту 

стоків 0  та 2,5  г/л,  якість очищення стоків можна 
оцінити як задовільну. За виключенням 12 дня, коли 
концентрація нітратного азоту досягала значень 
вище 300 мг/л (імовірно через надто велику концен-
трацію РК у реакторі) та 26 дня, коли концентрація 
амонійного азоту була вищою за 200 мг/л (імовірно 
через замалу концентрацію РК у реакторі) спостері-
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галась ефективність вилучення азоту 75–92 %. У 
середньому швидкість вилучення азоту у фазі робо-
ти за солоності 0 г/л дещо зростала,  а у фазі 2,5 г/л 
залишалась стабільною (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Навантаження по азоту та швидкість 
його вилучення для реактора 2 

 
Фаза роботи реактора за солоності 0–2,5 г/л ха-

рактеризується досить стабільним значенням САА, 
яке знаходиться у межах 1–1,5 г N/(м2×день) (рис. 9). 
Значення ШПК у цій фазі зростало від 0,9  до 1,7  г 
O2/(м2×день).  Підвищення солоності стоків до 5  г/л 
супроводжувалось нестабільністю роботи реактора, 
концентрація амонійного азоту очищених стоків 
зростала до значень вище 200 мг/л. Зниження швид-
кості очищення провокувало зменшення наванта-
ження за азотом на реактор для стабілізації його 
роботи.  Наприкінці фази роботи за солоності 5  г/л 
стан реактора стабілізувався, і до кінця фази роботи 
за солоності 7,5  г/л швидкість вилучення азоту на-
віть дещо зростала –  від 0,65  до 0,9  г N/(м2×день). 
Активність Anammox бактерій у цих фазах була 
нижчою, ніж у попередніх, і продовжувала спадати. 
Активність аеробних бактерій з підвищенням соло-
ності до 5 г/л різко спадала, проте дещо підвищува-
лась до кінця фази роботи за 7,5 г NaCl/л. 

 

 
 

Рисунок 9 – Зміна САА та ШПК для реактора 2 
 

Після підвищення солевмісту до 10 г/л швидкість 
вилучення азоту починала спадати, що призводило 
до накопичення усіх трьох форм азоту у очищених 
стоках. Для підтримання реактора у робочому стані 
на цей час навантаження за азотом на реактор було 
поступово понижене за рахунок коректування гідра-
влічного навантаження та вихідної концентрації 
амонію у стоках. Цей період супроводжувався па-
дінням активності ключових груп бактерій у біомасі. 
Після 92  дня бактерії адаптувались до підвищеної 
солоності, швидкість вилучення азоту поступово 
зростала. Активність аеробних бактерій та бактерій 
Anammox також у цей період зростала. На 162-й 
день роботи реактора спостерігалась швидкість 
вилучення азоту 0,76 г N/(м2×день). Це значення є 
співрозмірним зі швидкостями вилучення азоту, які 
спостерігались одразу після запуску реактора (бли-
зько 1 г N/(м2×день)). 

Активність ключових груп бактерій за різного 
солевмісту стоків була досліджена на 14–16, 70 та 
159-му дні роботи реактора (рис. 10, 11).  

 

 
 

Рисунок 10 – Активність Anammox бактерій при 
різному солевмісту середовища для реактора 2 

 
Порівнюючи залежність САА та ШПК від соло-

ності для неадаптованої біомаси (день 11) видно, що 
активність аеробних бактерій зменшувалась не так 
стрімко за підвищення солевмісту стоків, як актив-
ність Anammox бактерій. Так, за солоності стоків 15 
г/л та вище активність Anammox бактерій знаходи-
лась на рівні чутливості методу.  Активність же ае-
робних бактерій за солоності 15  г/л лише на 57  %  
менша,  а за солоності 30  г/л –  на 86  %  менша за 
відповідну активність у безсолевому середовищі. 

У зв’язку зі зміною середовища біомаси бактерії 
поступово адаптувались до підвищеного солевмісту. 
Після 65  днів,  а особливо після 159  днів роботи,  зі 
зміною солоності активність падала не так різко. 

Так, після 159 днів активність Anammox бактерій 
була найвищою за солевмісту 15  г/л,  а активність 
аеробних бактерій була найвищою і сталою за соле-
вмісту 5-20 г/л. Той факт, що максимальна актив-
ність Anammox бактерій спостерігалась за солевміс-
ту 15 г/л, а реактор працював за солоності вихідних 
стоків 10  г/л,  можна пояснити тим,  що реальна со-
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лоність у реакторі була вищою за солоність вихід-
них стоків, оскільки довгий час затримування стоків 
у реакторі та підвищена температура спричинювали 
випаровування води з реактора і, таким чином, зрос-
тання солевмісту. Реальний середній солевміст сто-
ків за даними вимірювання електропровідності у 
реакторі у період днів 131–162, для прикладу, ста-
новив 11,7 г/л. 

 

 
 

Рисунок 11 – Активність аеробних бактерій при 
різному солевмісту середовища для реактора 2 

 
ВИСНОВКИ. У роботі показано, що солоність 

стоків чинить сильний негативний ефект на актив-
ність ключових груп мікроорганізмів процесу авто-
трофного вилучення азоту. Аеробні бактерії є більш 
стійкими до підвищення солоності, в той час як 
бактерії Anammox втрачають близько 85 % своєї 
активності в процесі підвищення солевмісту до 15 
г/л та вище. 

Поступове підвищення солевмісту у стоках до-
зволяє уникнути інгібування біомаси та зупинки 
процесу. Порівнюючи дві стратегії підвищення со-

левмісту, можна прийти до висновку, що підвищен-
ня солоності на 2,5  г/л кожні два тижні є кращою 
стратегією і ця стратегія є прийнятною для адаптації 
культури бактерій. Для стратегії з кроком підви-
щення солоності 5 г/л активність Anammox бактерій 
падає більш різко. Так, для цієї стратегії наприкінці 
фази роботи за солоності 10  г/л САА біомаси є 
більш ніж 90 % нижчою, ніж початкове значення 
активності одразу після початку роботи реактора. 
Порівнянно з іншими працями, присвяченими адап-
тації Anammox бактерій до підвищеного солевмісту, 
у приведених дослідженнях спостерігалась більш 
повільна адаптація бактерій. Причиною цього може 
бути те, що Anammox бактерії роду Candidatus 
Brocadia, які використовувались у роботі, адапту-
ються повільніше, ніж бактерії роду Candidatus 
Kuenenia, та Anammox бактерії, що належать до груп 
KSU-1, AnDHS-2 та KU2, які використовувались у 
інших дослідженнях [12–14, 16, 18]. Окрім того, 
нестабільність концентрації РК у реакторах також 
мало мати свій вплив на швидкість адаптації.  

Після того, як солоність стоків у реакторі 2 дося-
гла 10  г/л,  реактор працював упродовж 92  днів.  У 
цей період середня швидкість вилучення азоту скла-
дала 0,39 г N/(м2×день), а середня ефективність ви-
лучення азоту – 59 %. Активність аеробних бактерій 
та бактерій Anammox у цей період підвищувалась. 
Результати дають можливість стверджувати, що 
процес автотрофного вилучення азоту може викори-
стовуватись для очищення стоків із умістом NaCl 30 
г/л. Адаптація бактерій до підвищеної солоності 
також підтверджується результатами визначень 
САА та ШПК для різних рівнів солоності. Наприкі-
нці періоду роботи реактора 2 максимум активності 
Anammox бактерій спостерігався за концентрації 
NaCl 15 г/л, а активність аеробних бактерій була 
найвищою та сталою за солевмісту 5–15 г/л.  
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In this work the possibility of ammonium removal from wastewater with elevated salinity with use of energy 

efficient process of partial nitrification/Anammox has been investigated. Experimental work is based on two moving 
bed biofilm reactors with nitrification and Anammox bacteria biomass, which were operated using different strategies 
of wastewater salinity increase. It was shown that activity of aerobic and Anammox bacteria decreases with increase of 
wastewater salinity. It was proven that strategy of salinity increase by 2.5 g/L every two weeks allows avoiding 
complete inhibition of bacteria and is acceptable for bacteria culture adaptation to increased salt content. 
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