ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียแบบ UASB เบื้องต้น
ตอนที่ 2
โดย
ยุทธนา ตันวงศ์วาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ฉบับนี้เป็นตอนต่อจากคราวที่แล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินระบบ และ
ปัญหาที่มักพบในระบบบําบัดน้ําเสียแบบ UASB
การเดินระบบสําหรับระบบ UASB
1. การบําบัดขั้นต้น
1.1 การตกตะกอนขัขั้นต้น (Sedimentation)
แม้ว่าระบบ UASB จะสามารถบํ
สามารถบําบัดน้ําเสียที่มีปริมาณของแข็
ของแข็งแขวนลอยสูงมากๆ (เช่น น้ํา
เสียจากโรงฆ่าสัตว์) ได้ดี โดยไม่จําเป็นต้องมีการตกตะกอนขั้นต้น แต่การแยกตะกอนออกก่อนก็ยังเป็น
สิ่งที่สมควรทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ UASB
ที่ตะกอนไม่
กอนไม่เป็นเม็ด เนื่องจากหากตะกอน
แขวนลอยไม่ถูกกําจัด แบคทีเรียอาจเกาะติดไปกับตะกอนและถูกพัดพาออกไป
ออกไป นอกจากนี้ยังพบว่าหาก
มีการกําจัดตะกอนแขวนลอยในน้ําเสียดังกล่าวก่อน
จะทําให้เกิด Granular Sludge
S
ได้ดีกว่า
และข้อเสียของการไม่
ไม่กําจัดตะกอนแขวนลอยออกก่อนอีกอย่างหนึ่งคื
งคือ จะมีการสะสมของกรวดทรายใน
ถังปฏิกิริยาซึ่งจะทํทําให้ประสิทธิภาพ
าพในการบําบัดน้ําเสียลดลง
1.2 การทําให้เป็นกลาง (Neutralization)
เช่นเดียวกับระบบบําบัดแบบไร้อากาศแบบอื่นๆ หากพบว่าน้ําเสียนั้นมีความสามารถในการคุม
การเปลี่ยนแปลง pH (Buffering Capacity) ไม่เพียงพอ ก็ควรมีการเพิ่มสภาพความเป็นด่างในน้ําเสีย
เพื่อเพิ่ม Buffering Capacity ไม่ให้มีสภาพเป็นกรดง่ายเกินไป เพราะ
เพราะกรดจะเป็
จะเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์
ที่ผลิตก๊าซมีเทน
1.3 การทําให้เกิดกรด (Pre
(Pre-acidification) โดยระบบแบบ 2 ถัง
เนื่องจากแบคทีเรียชนิดเป็นเส้นยา
ยาว (Long Filamentous Hydrolytic
ydrolytic-fermentative) ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาตะกอนอืดในระบบ
ในระบบบําบัดแบบไร้ออกซิเจน สามารถเติบโตได้ดีในน้ําเสียที่มีน้ําตาลและ
แป้งเป็น องค์ประกอบและมี pH ประมาณ 7.0 แต่จะเติบโตได้ไม่ดีในสภาพเป็
ในสภาพเป็นกรด (ที่ pH ต่ํากว่า
6) ดังนั้นการทําให้ น้ําเสียมีความเป็
ความเป็นกรดและทําให้แป้งและน้ําตาลถูกย่อยสลายหมดไปก่อน จะ
สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดเส้นใยนี้ได้ และจะทําให้เกิดตะกอนที่เป็นเม็ดที่มี
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คุณสมบัติในการตกตะกอนได้ดีและมีประสิทธิภาพ ในการบําบัดสูง ซึ่งการทําให้มีสภาพเป็นกรดก่อน
นี้ สามารถทําได้โดยแยกถังปฏิกิริยาาออกเป็น 2 ถัง โดยในถั
ในถังแรกจะเป็นส่วนที่มีการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดกรด และถังที่ 2 จะเป็นส่วนที่มีการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิด
ก๊าซมีเทน
สําหรับการบําบัดน้ําเสียที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตปริมาณน้อยๆ อาจใช้ระบบ UASB แบบ
ระบบถังเดียวโดยไม่จําเป็นต้องมีการแยกส่วนทําให้เกิดกรด เพราะในระบบบําบัดน้ําเสียส่วนใหญ่จะเกิด
การย่อยสลายกลายเป็นกรดไขมันได้เองบางส่วนในถังเก็บกักน้ําเสียอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าน้ําเสียมี
คาร์โบโฮเตรตเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมาก ระบบ 2 ถังจะทํางานได้ดีกว่า
ข้อดีของระบบ 2 ถัง อีกประการหนึ่ง คือ สามารถควบคุมให้เกิดผลผลิตจากปฏิกิริยาย่อย
สลายได้ตามต้องการโดยการควบคุ
ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ pH และชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้
ระบบนี้สามารถให้ผลผลิตเป็น Biogas ที่มีปริมาณมีเทนสูง และมีมีปริมาณคาร์
าณ บอนไดออกไซด์และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ํา
2. การสะสมของตะกอน
สะสมของตะกอน
การออกแบบอุปกรณ์แยกก๊าซซ-ของแข็ง-ของเหลว (Gas-solid-liquid
liquid Separator) ซึ่งจะแยก
ตะกอน
จุลินทรีย์ออกจากน้
กจากน้ําและฟองก๊าซ เป็นส่วนสําคัญที่มีผ ลต่อการสะสม และคงอยู่ของ
ตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ อัตราการเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบ UASB ขึ้นกับองค์ประกอบและความ
เข้มข้นของน้ําเสีย ส่วนการเติบโตของชั้นตะกอนจะถูกควบคุมโดยอัตราการเติบโตของจุลินทรีย์ และ
อัตราการถูกพัดพาออกไปของตะกอนแขวนลอยและตัวจุลินทรีย์เอง นอกจากนี้การเพิ
าร ่มขึ้นของชั้น
ตะกอนยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชนิดของจุลินทรีย์ด้วย ตัวอย่างเช่น เม็ดตะกอนที่ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยจะมีขนาดของเม็ดตะกอนเพิ่มขึ้นเร็วกว่า แต่จะมีความหนาแน่นของเม็ด
ตะกอนน้อยกว่า Granules ชนิดที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นแท่งสั้นๆ
3. การผสม (Mixing)
การผสมทีที่ ดีจ ะช่ วยให้ ตะกอนจุ ลิ นทรี ย์ สามารถสั ม ผัส กั บ สารอาหารได้ ทั่ วถึ ง ซึ่ง จะมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพ การบําบัดน้ําเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพ
ภาพของระบบบํ
ของระบบบําบัด การผสมในถั
การ
งปฏิกิริยาขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น
– อัตรา หรือความเร็วในการไหลขึ้นของน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการป้อนน้ําเสียเข้าสู่ถัง
– Biogas Flux Rate คือ อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพต่อพื้นที่หน้าตัดของถังต่อชั่วโมง
3
(m biogas/m2reactor–hr) การที่ฟองก๊าซซชีวภาพที่เกิดขึ้นและลอยตั
ลอยตัวขึ้นจากด้านล่างของถัง ทําให้เกิดการ
ผสมระหว่างน้ําเสียและตะกอน จุลินทรีย์โดยอัตโนมัติ ในภาวะปกติ การผสม
ผสมที่เกิดจากการลอยตัว
ของฟองก๊าซจะมีผลต่ต่อประสิทธิภาพของระบบ
าพของระบบมากกว่าการผสมทีที่เกิดจากอัตราไหลของน้ําเสีย
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– การหมุนเวียนน้ําทิ้งหลังบําบัดกลับเข้า มาสู่ถังปฏิกิริยาใหม่ ปกติจะใช้เพื่อเจือจางน้ําเสียที่
มีความเข้มข้นสูงมากๆ แต่การหมุนเวียนน้ํายังช่วยเพิ่มการ
การผสมได้อีอีกด้วย วิธีนี้นิยมใช้ในระบบบําบัดที่
เดินเครื่องในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ํา หรือในระบบที่มีอัตราการผลิตก๊าซต่ํา
– การป้ออนน้
นน้ําเสียแบบเป็นช่วง (Pulse Feed) จะช่วยเพิ่มการผสม
ผสมได้ดีกว่าการใส่น้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง
ปัญหาที่มักพบในระบบ UASB
1. ระบบ UASB ส่วนใหญ่จะบําบัดน้ําเสียที่มีปริมาณตะกอนแขวนลอยต่ําๆ ได้ดี แต่ถ้าน้ําเสีย
มีปริมาณสารแขวนลอยสูง จะทําให้จุลินทรีย์ถูกพัดพาออกไปกับน้ําทิ้ง และมีผลทําให้ประสิทธิภาพของ
ระบบลดลง
2. ระบบ UASB มีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ํา
เสีย (เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้น เปลี่ยนแปลงค่า pH การมีสารเคมีเป็นพิษเจือปน
เป็นต้น) และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่าระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Anaerobic Filter รวมถึง
สามารถฟื้นตัวได้ช้ากว่า เนื่องจากระบบ Anaerobic Filter มีจุลินทรีย์ที่อยู่ในรูป Biofilm ที่เกาะติด
อยู่กับตัวกลาง จึงงสามารถป้
สามารถป้องกันจุลินทรีย์จากการสัมผัสกับสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่
ในรูปแขวนลอย
3. การลอยของเม็ดตะกอน (Granule Floating) เป็นปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งที่พบในระบบ
UASB มักพบในกรณีที่เม็ดตะกอนได้รับสารอาหารอีกครั้งหนึ
งหนึ่งหลังจากที่อยู่ในสภาพขาดอาหารมาเป็น
เวลานาน ทําให้ตรงกลางของ Granule
ranule ขนาดใหญ่ (เส้
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 มิลลิเมตร) เกิดเป็น
ช่องว่างซึ่งเกิดจากการตายของจุลินทรีย์เนื่องจากการขาดสารอาหาร ทําให้เม็ดตะกอนเบาและลอยขึ้น
ด้านบน การแก้ปัญหานี้ทําได้โดยการทําให้ Granules แตกออกเป็นอนุภาคเล็กๆ โดยการปั่น ซึ่ง
อนุภาคเหล่านั้นจะสามารถพัฒนากลับไปเป็น Granules ที่มีคุณสมบัติในการตกตะกอนได้ดีในที่สุด
====================================
เอกสารอ้างอิง
สมชาย ดารารัตน์, เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียแบบ UASB, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
Metcalf & Eddy, (1991), Wastewater Engineering : Treatment, Disposal, and Reuse,
McGraw-Hill
Hickey, R.F., WU, W.M., Veiga
Veiga,, M.C., and Jones, R., (1991) Start-up,
Start
Operation,
Monitoring, and Control of High
High-rate
rate Anaerobic Treatment Systems,
Systems Wat. Sci. Tech., Vol.
24, No. 8, pp 207-255

