ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียแบบ UASB เบื้องต้น (ตอนที่ 1)
ในปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการต่ า งมี ค วามตระหนั ก ในปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น กว่ า แต่ ก่ อ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแก้ไขปัญหานั้นสามารถช่วยเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร จากการที่ได้
เข้าเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ที่ใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM)
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่ามีหลายโครงการที่ใช้ระบบบําบัดน้ําเสียชนิด UASB เป็น
เครื่องมือในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียเพื่อนําไปใช้ในการคิดคาร์บอนเครดิต ดังนั้นจึงขอรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน ข้อดี-ข้อเสียของระบบบําบัดน้ําเสียชนิดนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

ระบบ UASB คืออะไร
ระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน
มีประสิทธิภาพในการบํา บัด สูง สามารถบํา บัด น้ํา เสียจากอุต สาหกรรมได้หลายประเภท เช่น น้ํา เสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งมัน และน้ําเสียจากฟาร์มสุกร เป็นต้น สามารถลดความสกปรกของน้ําเสียในรูป COD
ในช่วง 5,000 – 15,000 มิลลิกรัมต่อลิตรได้สูงถึง 75 – 85% โดยใช้เวลาในการบําบัดเพียง 4 – 12 ชั่วโมง
และยังเป็นระบบที่ประหยัดพลังงาน เนื่องจากไม่ต้องมีก ารเติมอากาศ รวมถึงสามารถผลิต ก๊า ซชีวภาพ
(Biogas) เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือทําความร้อนได้อีกด้วย
ข้อแตกต่างระหว่างระบบ UASB กับระบบบําบัดน้ําเสียทั่วไปที่เห็นเด่นชัด คือ จะเป็นถังลักษณะสูง
และน้ําเสียจะถูกป้อนเข้าสู่ด้านล่างของถังปฏิกิริยาให้ไหลย้อนกลับขึ้นทางด้านบน (Upflow Feeding) โดยน้ํา
เสียจะไหลผ่านชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง ชั้นตะกอนจุลินทรีย์นี้จะแขวนลอยอยู่ในน้ําเป็นชั้นหนา
(หรือที่เรียกว่า Blanket) โดยไม่มีตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะ เมื่อน้ําเสียสัมผัสกับตะกอนจุลินทรีย์จะเกิดการย่อย
สลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนและเกิดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์
เป็นต้น

1

ส่วนประกอบของระบบ UASB
ส่วนประกอบที่สําคัญของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ UASB ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
1. ส่วนตะกอนชั้นล่าง (Sludge Bed) เป็นส่วนที่ตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นสูงตกตะกอนอยู่
บริเวณด้านล่างของถังปฏิกิริยา
2. ส่วนตะกอนลอย (Sludge Blanket) เป็นชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นแรก
เมื่อน้ําเสียถูกป้อนเข้ามาในถังปฏิกิริยาจึงทําให้ตะกอนสามารถแขวนลอยอยู่ในน้ําได้ ตะกอนจุลินทรีย์ที่
เกิดขึ้นจะถูกเก็บสะสมอยู่ในถังปฏิกิริยาเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ระบบมีประสิทธิภาพสูง ตะกอนจุลินทรีย์ใน
ระบบ UASB อาจมีลักษณะแตกต่างกันได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เป็นเม็ด (Granules) หรือเป็นอนุภาคขนาดเล็ก
(Particles)
3. อุปกรณ์แยกก๊าซ-ของแข็ง-ของเหลว (gas-solid-liquid separator) เป็นอุปกรณ์ที่ติด ตั้งอยู่
ส่วนบนของถัง เมื่อตะกอนที่รวมตัวกับก๊าซลอยตัวขึ้นด้านบนจะถูกแยกออกด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ ส่วนที่เป็น
ของแข็งจะตกตะกอนกลับลงมาด้านล่างไปยังบริเวณ Sludge Blanket ส่วนก๊าซจะลอยขึ้นด้านบนและถูก
เก็บกักไว้ในช่องว่างบริเวณฝาถัง ส่วนน้ําที่ถูกบําบัดแล้วจะไหลออกด้านบนเข้าสู่ช่องตกตะกอน (Settling
Chamber) เพื่อให้ตะกอนที่อาจหลุดลอดออกไปด้วยตกกลับลงสู่ส่วนล่างอีก

หลักการของระบบ UASB
หลักการที่สําคัญของระบบ UASB คือ การจะทําให้ Sludge Blanket แขวนลอยอยู่ในถังปฏิกิริยา
เพื่อให้ตะกอนจุลินทรีย์มีโอกาสสัมผัสกับน้ําเสียได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะต้องควบคุมความเร็วของน้ําเสียที่ไหลขึ้น
ไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป โดยต้องให้อยู่ในช่วง 0.6 – 0.9 เมตรต่อชั่วโมง เพราะหากความเร็วของน้ําที่ไหลขึ้น
สูงเกินไป ตะกอนจะถูกพัดพาออกไปกับน้ําทิ้ง หากความเร็วของน้ําที่ไหลเข้าต่ําเกินไปก็จะเกิดการตกตะกอน

ลักษณะของน้ําเสียและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบ UASB
สําหรับน้ําเสียที่จะบําบัดด้วยระบบ UASB (รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศอื่นๆ) ควร
หลีกเลี่ยงน้ําเสียที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. มีแอมโมเนียเข้มข้นสูง (> 1,000 mg NH4-N/L) เพราะจะยับยั้งการเกิด Granule และถ้าเข้มข้น
สูงถึง 2,000 – 3,000 mg NH4-N/L จะยับยั้งปฏิกิริยาในขั้นที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (Methanogenesis)
2. มีโซเดียมเข้มข้นสูง (> 5 – 10 g/L) จะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียพวก Acetate Utilizing
Methanogen
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3. มีซัลเฟตเข้มข้นสูง จะทําให้มีแบคทีเรียประเภทที่ใช้ซัลเฟตเจริญขึ้นมาก ซึ่งแบคทีเรียประเภทนี้จะ
ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และหากมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้มข้นมากจะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
ที่ผลิตก๊าซมีเทน
4. มีแคลเซียมเข้มข้นมาก ถ้าแคลเซียมมีความเข้มข้นระหว่าง 80 – 200 mg/L จะช่วยให้เกิด
Granule ได้ดี แต่หากมีความเข้มข้นสูงถึง 800 – 1,000 mg/L จะลดการทํางานของ Granular Sludge
สําหรับช่วง pH ที่เหมาะสมต่อการเดินระบบ UASB คือ 6.5 – 7.5 เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อ
การเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทน และยังทําให้มีความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH
(Buffer Capacity) ซึ่งจะช่วยป้องกันการช็อกเนื่องจากสภาพเป็นกรด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ระบบรับของ
เสียมากเกินไป
สําหรับในตอนหน้า จะกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการเดินระบบ และปัญหาที่มักพบใน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ UASB
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