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ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ AS 
(SBR) ชนิดการเติมเขา - ถายออก

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบ AS  AS 
((SBRSBR) ) ชนิดการเติมเขาชนิดการเติมเขา  --  ถายออกถายออก

เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียที่ใชพื้นที่นอยเปนวิธีการบําบัดน้ําเสียที่ใชพื้นที่นอย   สะดวกสะดวก   ประหยัดและใชตนทุนประหยัดและใชตนทุน

ต่ําต่ํา  เพราะถังเติมอากาศกับถังตกตะกอนอยูในถังเดียวกันเพราะถังเติมอากาศกับถังตกตะกอนอยูในถังเดียวกัน  เปนระบบบําบัดน้ําเปนระบบบําบัดน้ํา

เสียโดยวิธีทางชีวภาพเสียโดยวิธีทางชีวภาพ   กลาวคือกลาวคือ   สารอินทรียซึ่งเปนสาเหตุของการเนาเสียสารอินทรียซึ่งเปนสาเหตุของการเนาเสีย

ของน้ําของน้ํา   จะถูกจุลินทรียที่อยูในถังเติมอากาศยอยสลายจะถูกจุลินทรียที่อยูในถังเติมอากาศยอยสลาย   โดยในกระบวนการโดยในกระบวนการ

ยอยสลายดังกลาวจะตองใชออกซิเจนเปนสวนประกอบยอยสลายดังกลาวจะตองใชออกซิเจนเปนสวนประกอบ   เราจึงตองทําการเราจึงตองทําการ

เติมอากาศใหเพียงพอเพื่อใหจุลินทรียสามารถนําเติมอากาศใหเพียงพอเพื่อใหจุลินทรียสามารถนํา  OO2 2 ไปใชในการยอยสลายไปใชในการยอยสลาย

สารอินทรียในน้ําเสียไดสารอินทรียในน้ําเสียได  แตเปนการเติมอากาศเปนชวงๆแตเปนการเติมอากาศเปนชวงๆ



หัวขอบรรยายหัวขอบรรยาย

องคประกอบหลักของระบบบาํบดัน้ําเสียชนดิองคประกอบหลักของระบบบาํบดัน้ําเสียชนดิ  SBRSBR

หลักการทํางานของแตละองคประกอบหลักการทํางานของแตละองคประกอบ  

การควบคมุกระบวนการบําบดัน้ําเสียชนดิการควบคมุกระบวนการบําบดัน้ําเสียชนดิ  SBRSBR

การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินระบบฯการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินระบบฯ  SBRSBR

การดูแลบํารุงรักษาและการแกไขปญหาทั่วไปการดูแลบํารุงรักษาและการแกไขปญหาทั่วไป



องคประกอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสียแบบองคประกอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ  ASAS

1.1.  บอสูบน้ําเสียบอสูบน้ําเสีย

2.2.  ถังเติมอากาศถังเติมอากาศ  --  ตกตะกอนตกตะกอน

3.3.  ลานตากตะกอนลานตากตะกอน

4.4.  ถังฆาเชื้อโรคถังฆาเชื้อโรค  หรือถังสัมผัสคลอรีนหรือถังสัมผัสคลอรีน



  หลักการทํางานของแตละองคประกอบหลักการทํางานของแตละองคประกอบ  

1. 1. บอสูบน้ําเสียบอสูบน้ําเสีย  

บอสูบบอสูบ   เปนบอแรกที่รวบรวมน้ําเสียทั้งหมดไวเปนบอแรกที่รวบรวมน้ําเสียทั้งหมดไว  แลวสูบสงไปเขาแลวสูบสงไปเขา

บอเติมอากาศหรือคลองวนเวียนดวยเครื่องสูบน้ําเสียจํานวนบอเติมอากาศหรือคลองวนเวียนดวยเครื่องสูบน้ําเสียจํานวน  2 2 เครื่องเครื่อง  

โดยมีการสูบน้ําเปนชวงระดับของน้ําโดยมีการสูบน้ําเปนชวงระดับของน้ํา   โดยใชลูกลอยในการควบคุมการโดยใชลูกลอยในการควบคุมการ

ทํางานของเครื่องสูบน้ําดวยระบบทํางานของเครื่องสูบน้ําดวยระบบ  Automatic Control Automatic Control ((อัตโนมัติอัตโนมัติ))



2. ถังเติมอากาศ - ตกตะกอน

เปนกระบวนการแบบเติมน้ําเสียเขาเปนกระบวนการแบบเติมน้ําเสียเขา   ––  ถายออกถายออก   ทําหนาที่เปนถังทําหนาที่เปนถัง

ปฏิกิริยาปฏิกิริยา   เพื่อบําบัดของเสียที่อยูในถังเพื่อบําบัดของเสียที่อยูในถัง   แลวตกตะกอนแลวตกตะกอน   โดยการเลี้ยงโดยการเลี้ยง

ตะกอนจุลินทรียตามปริมาณที่ตองการที่ออกแบบไวตะกอนจุลินทรียตามปริมาณที่ตองการที่ออกแบบไว   โดยการทํางานเปนโดยการทํางานเปน

ชวงๆชวงๆ   โดยวิธีการนําน้ําเสียเขาถังเติมอากาศโดยวิธีการนําน้ําเสียเขาถังเติมอากาศ   เครื่องเติมอากาศก็ทํางานเครื่องเติมอากาศก็ทํางาน

เพื่อใหออกซิเจนในน้ําอยางเพียงพอเปนเวลาตามที่ไดออกแบบไวเพื่อใหออกซิเจนในน้ําอยางเพียงพอเปนเวลาตามที่ไดออกแบบไว  เครื่องเครื่อง

จะปดการเติมอากาศเปนเวลาประมาณไมนอยกวาจะปดการเติมอากาศเปนเวลาประมาณไมนอยกวา  11  ชั่วโมงชั่วโมง  และไมเกินและไมเกิน  44  

ชั่วโมงชั่วโมง  เพื่อถายน้ําใสที่ผานการบําบัดแลวออกทิ้งเพื่อถายน้ําใสที่ผานการบําบัดแลวออกทิ้ง



2.1 หลักการทํางานของระบบเติมอากาศ และตกตะกอน

ชนดิ SBR แบงออกเปน 4 ชวงการทํางาน ดังตอไปนี้



รูปที่รูปที่  11

เปนชวงเติมอากาศเปนชวงเติมอากาศ  น้ําเสียไหลเขามายังถังเติมอากาศหรือถังปฏิกิริยาน้ําเสียไหลเขามายังถังเติมอากาศหรือถังปฏิกิริยา  

พรอมกับเครื่องเติมอากาศทํางานใหออกซิเจนในน้ําเสียอยางเพียงพอและพรอมกับเครื่องเติมอากาศทํางานใหออกซิเจนในน้ําเสียอยางเพียงพอและ

ปนปวนทั่วถึงทั้งบอปนปวนทั่วถึงทั้งบอ  เปนเวลาประมาณไมนอยกวาเปนเวลาประมาณไมนอยกวา  11  ชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือ(( ขึ้นอยูกับขึ้นอยูกับ

การออกแบบที่กําหนดไวการออกแบบที่กําหนดไว))  เพื่อใหจุลินทรียนําออกซิเจนไปใชเพื่อใหจุลินทรียนําออกซิเจนไปใช   เพื่อทําการเพื่อทําการ

ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย  หรือเปนการเลี้ยงตะกอนจุลินทรียนั่นเองหรือเปนการเลี้ยงตะกอนจุลินทรียนั่นเอง  



เปนชวงเวลาตกตะกอนเปนชวงเวลาตกตะกอน  ซึ่งเปนชวงที่เครื่องเติมอากาศหยุดการเติมซึ่งเปนชวงที่เครื่องเติมอากาศหยุดการเติม

อากาศตามเวลาที่กําหนดไวในการออกแบบอากาศตามเวลาที่กําหนดไวในการออกแบบ  เพื่อใหตะกอนจุลินทรียมีเพื่อใหตะกอนจุลินทรียมี

เวลาในการตกตะกอนเวลาในการตกตะกอน  โดยใชเวลาไมนอยกวาโดยใชเวลาไมนอยกวา  11  ชั่วโมงชั่วโมง  ((หรือตามเวลาหรือตามเวลา

ที่การออกแบบกําหนดไวที่การออกแบบกําหนดไว))

รูปที่รูปที่  22



เปนชวงเวลาดึงน้ําใสออกเปนชวงเวลาดึงน้ําใสออก  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตะกอนจุลินทรียซึ่งเปนชวงเวลาที่ตะกอนจุลินทรีย

รวมตัวกันตกลงสูกนถังแยกจากน้ํารวมตัวกันตกลงสูกนถังแยกจากน้ํา  ทําใหน้ําใสอยูดานบนทําใหน้ําใสอยูดานบน  เพื่อดึงน้ําใสเพื่อดึงน้ําใส

ที่ผานการบําบัดแลวออกทิ้งจนถึงระดับน้ําต่ําสุดตามที่กําหนดไวที่ผานการบําบัดแลวออกทิ้งจนถึงระดับน้ําต่ําสุดตามที่กําหนดไว  โดยโดย

ผานถังสัมผัสคลอรีนผานถังสัมผัสคลอรีน

รูปที่รูปที่  33



รูปที่รูปที่  44

เปนชวงเวลาน้ําเขาและเปนชวงเวลาน้ําเขาและ

เติมอากาศเติมอากาศ   จนถึงระดับจนถึงระดับ

น้ําสูงสุดตามที่กําหนดน้ําสูงสุดตามที่กําหนด

ไวไว  การเติมอากาศเปนไปการเติมอากาศเปนไป

ตามชวงเวลาเติมอากาศตามชวงเวลาเติมอากาศ

((ชวงที่ชวงที่   1)1)  ในกรณีที่น้ําในกรณีที่ น้ํา

เ สี ย ไหล เข า สู ถั ง เ ติ มเ สี ย ไหล เข า สู ถั ง เ ติ ม

อากาศยังไมถึงระดับสูงสุดอากาศยังไมถึงระดับสูงสุด   แตระยะเวลาในการเติมอากาศถึงเวลาหยุดแตระยะเวลาในการเติมอากาศถึงเวลาหยุด

การเติมอากาศเพื่อดึงน้ําใสออกทิ้งการเติมอากาศเพื่อดึงน้ําใสออกทิ้ง   ระบบควบคุมจะไมสั่งใหมีการดึงน้ําระบบควบคุมจะไมสั่งใหมีการดึงน้ํา

ทิ้งทิ้ง   แตระบบควบคุมจะสั่งใหเครื่องเติมอากาศทํางานตอไปอีกแตระบบควบคุมจะสั่งใหเครื่องเติมอากาศทํางานตอไปอีก   จนครบจนครบ

ชวงเวลาการเติมอากาศชวงเวลาการเติมอากาศ   จะเปนเชนนี้ไปเรื่อยจนกวาน้ําจะไหลเขาถึงจะเปนเชนนี้ไปเรื่อยจนกวาน้ําจะไหลเขาถึง

ระดับสูงสุดระดับสูงสุด  จึงจะหยุดใหมีการตกตะกอนจึงจะหยุดใหมีการตกตะกอน  แลวดึงน้ําใสออกทิ้งแลวดึงน้ําใสออกทิ้ง



ตะกอนจุลินทรียที่เกิดขึ้นในถังเติมอากาศหรือถังปฏิกิริยาตะกอนจุลินทรียที่เกิดขึ้นในถังเติมอากาศหรือถังปฏิกิริยา

นั้นนั้น  ถามีปริมาณตะกอนจุลินทรียมากเกินถามีปริมาณตะกอนจุลินทรียมากเกิน  ตามที่ไดกําหนดไวในตามที่ไดกําหนดไวใน

การออกแบบการออกแบบ  ตองมีการสูบเอาตะกอนจุลินทรียสวนที่เกินนั้นไปตองมีการสูบเอาตะกอนจุลินทรียสวนที่เกินนั้นไป

กําจัดกําจัด  หรือหรือ  ไปสูลานตากตะกอนไปสูลานตากตะกอน

2.2 การกําจัดตะกอนสวนเกิน



3.3.  ลานตากตะกอนลานตากตะกอน  

ลานตากตะกอนลานตากตะกอน  เปนลักษณะถังกรองโดยมีชั้นหินหรือกรวดเปนลักษณะถังกรองโดยมีชั้นหินหรือกรวด

และชั้นทรายและชั้นทราย   โดยตะกอนสวนเกินที่นํามากําจัดโดยตะกอนสวนเกินที่นํามากําจัด   จะสูบจากถังจะสูบจากถัง

ตกตะกอนเขามาที่ลานตากตะกอนตกตะกอนเขามาที่ลานตากตะกอน   ตะกอนจะถูกตากใหแหงอยูบนตะกอนจะถูกตากใหแหงอยูบน

ชั้นทรายโดยแสงอาทิตยกับลมเปนตัวทําใหแหงกอนน้ําจะไหลจึงลงสูชั้นทรายโดยแสงอาทิตยกับลมเปนตัวทําใหแหงกอนน้ําจะไหลจึงลงสู

กนลานตากผานทอเจาะรูแลวรวบรวมนําไปยังบอสูบกนลานตากผานทอเจาะรูแลวรวบรวมนําไปยังบอสูบ  



4.4.  ถังฆาเชื้อโรคหรือถังสัมผัสคลอรีนถังฆาเชื้อโรคหรือถังสัมผัสคลอรีน  

ถังฆาเชื้อโรคถังฆาเชื้อโรค   ทําหนาที่รับน้ําใสที่ไหลมาจากถังตกตะกอนทําหนาที่รับน้ําใสที่ไหลมาจากถังตกตะกอน

กอนที่จะปลอยทิ้งออกไปกอนที่จะปลอยทิ้งออกไป   จะตองผานการฆาเชื้อภายในถังฆาเชื้อโรคจะตองผานการฆาเชื้อภายในถังฆาเชื้อโรค

กอนกอน   โดยการสัมผัสกับคลอรีนภายในถังสัมผัสคลอรีนโดยการสัมผัสกับคลอรีนภายในถังสัมผัสคลอรีน   โดยมีการโดยมีการ

ตรวจวัดใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตรวจวัดใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  จึงปลอยทิ้งออกไปจึงปลอยทิ้งออกไป  



การควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบการควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ  ASAS

ชนิดชนิด  SBR SBR 

ขึ้นอยูกับจุลินทรียภายในถังเติมอากาศขึ้นอยูกับจุลินทรียภายในถังเติมอากาศ  ซึ่งตองอยูในสภาพที่เหมาะสมซึ่งตองอยูในสภาพที่เหมาะสม  

ตองทราบการเปลี่ยนแปลงสภาวะตางๆตองทราบการเปลี่ยนแปลงสภาวะตางๆ  ที่เกิดขึ้นและแนวโนมในอนาคตที่เกิดขึ้นและแนวโนมในอนาคต  

และตัดสินใจควบคุมระบบรับความเปลี่ยนแปลงตางๆและตัดสินใจควบคุมระบบรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นไดที่เกิดขึ้นได  

พิจารณาขอมูลจากรายงานการดําเนินระบบในปจจุบันและขอมูลในอดีตพิจารณาขอมูลจากรายงานการดําเนินระบบในปจจุบันและขอมูลในอดีต  

รวมถึงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากหองปฏิบัติการรวมถึงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากหองปฏิบัติการ  

นําผลเหลานี้มาประมวลผลตัดสินใจนําผลเหลานี้มาประมวลผลตัดสินใจ   โดยพิจารณาถึงดานคาใชจายโดยพิจารณาถึงดานคาใชจาย  

พลังงานพลังงาน  และปริมาณตะกอนที่จะเกิดขึ้นดวยและปริมาณตะกอนที่จะเกิดขึ้นดวย



การเกิดสลดั (Activated Sludge)

--  สารอินทรียในน้ําเสียถูกดูดติดที่ผนังเซลของจุลินทรียสารอินทรียในน้ําเสียถูกดูดติดที่ผนังเซลของจุลินทรีย  

--  จุลินทรียปลอยเอนไซมออกมายอยใหมีโมเลกุลเล็กลงจุลินทรียปลอยเอนไซมออกมายอยใหมีโมเลกุลเล็กลง

--  โมเลกุลที่มขีนาดเล็กซึมผานเขาสูเซลเปนสารอาหารโมเลกุลที่มขีนาดเล็กซึมผานเขาสูเซลเปนสารอาหาร

ขั้นที่ขั้นที่  11
การไดการได

สารอาหารสารอาหาร

COCO22

อาหารอาหาร

ออกซิเจนออกซิเจน

เอนไซมเอนไซม

สารอินทรียสารอินทรีย



--  สารอินทรียสวนหนึ่งถูกออกซิไดซสารอินทรียสวนหนึ่งถูกออกซิไดซ  ไดได CO CO2   2   HH22O O และพลังงานและพลังงาน  

--  สารอินทรียสวนหนึ่งถูกเปลี่ยนรูปโดยขบวนการสังเคราะหสารอินทรียสวนหนึ่งถูกเปลี่ยนรูปโดยขบวนการสังเคราะห  สรางเซลใหมสรางเซลใหม

--  ทั้งทั้ง 2  2 กระบวนการเกิดในเซลจุลินทรียกระบวนการเกิดในเซลจุลินทรีย ( (Metabolic Process)Metabolic Process)

ขั้นที่ขั้นที่  22 การไดพลงังานและการเจริญเติบโตการไดพลงังานและการเจริญเติบโต

สารอินทรียสารอินทรีย

สลัดจสลัดจ

พลังงานพลังงาน  

COCO22 + H+ H22OO



อาหารอาหาร

อาหารอาหาร

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแบบแบงตวั



1.1.  การควบคมุการเติมอากาศและปริมาณออกซิเจนละลายน้ําการควบคมุการเติมอากาศและปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา

มีจุดประสงคมีจุดประสงค 2  2 ประการประการ   คือคือ  ใหจุลินทรียนําอากาศไปใชในการยอยสลายใหจุลินทรียนําอากาศไปใชในการยอยสลาย

สารอินทรียสารอินทรีย  และใหเกิดการกวนผสมของน้ําทั่วทั้งถังและใหเกิดการกวนผสมของน้ําทั่วทั้งถัง

ผูควบคุมตองเติมผูควบคุมตองเติม   OO22  ใหให   ≥≥  ปริมาณปริมาณ   OO22  ที่จุลินทรียตองการเพื่อรักษาคาที่จุลินทรียตองการเพื่อรักษาคา  

DO DO ของน้ําใหเหมาะสมของน้ําใหเหมาะสม  ซึ่งหากมีไมเพียงพอจะทําใหจุลินทรียแบบเสนซึ่งหากมีไมเพียงพอจะทําใหจุลินทรียแบบเสน

ใยเกิดขึ้นเปนปญหาตอการตกตะกอนใยเกิดขึ้นเปนปญหาตอการตกตะกอน  

หากเติมอากาศมากเกินไปทําใหสิ้นเปลืองพลังงานหากเติมอากาศมากเกินไปทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน   เกิดความปนปวนเกิดความปนปวน

ทําลายเม็ดตะกอนทําลายเม็ดตะกอน ( (FlocFloc) ) ใหแตกออกใหแตกออก  ทําใหการตกตะกอนไมดีและน้ําทิ้งทําใหการตกตะกอนไมดีและน้ําทิ้ง

มีความขุนสูงมีความขุนสูง

ในทางปฏิบัติควรมีการตรวจวัดคาในทางปฏิบัติควรมีการตรวจวัดคา  DO  DO ภายในถังเติมอากาศทุกวันภายในถังเติมอากาศทุกวัน   โดยโดย

คาที่เหมาะสมคาที่เหมาะสม  ≈≈ 22--3 3 มกมก././ลล  ซึ่งเพียงพอตอความตองการของจุลินทรียซึ่งเพียงพอตอความตองการของจุลินทรีย



2.2.  การควบคมุตะกอนการควบคมุตะกอน  

หากควบคุมระบบเหมาะสมแลวหากควบคุมระบบเหมาะสมแลว   ตะกอนจะตกไดดีภายในถังตะกอนจะตกไดดีภายในถัง

ปฏิกิริยาปฏิกิริยา  

ตองรักษาความเขมขนตะกอนภายในถังเติมอากาศใหเหมาะสมตองรักษาความเขมขนตะกอนภายในถังเติมอากาศใหเหมาะสม

เพื่อใหสามารถกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียไดภายในเวลาที่กําหนดไวเพื่อใหสามารถกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียไดภายในเวลาที่กําหนดไว  



3.3.  การควบคมุระบบทิ้งตะกอนการควบคมุระบบทิ้งตะกอน

การทิ้งตะกอนออกจากระบบจะทําใหมีผลตอปจจัยตางๆการทิ้งตะกอนออกจากระบบจะทําใหมีผลตอปจจัยตางๆ  ภายในถังเติมอากาศภายในถังเติมอากาศ  

เชนเชน   คุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัด   อัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรียอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย   ความความ

ตองการตองการ O O22  และความสามารถในการตกตะกอนและความสามารถในการตกตะกอน  เปนตนเปนตน  

การทิ้งตะกอนจะทําใหเกิดสมดุลระหวางจุลินทรียและสารอาหารในรูปของการทิ้งตะกอนจะทําใหเกิดสมดุลระหวางจุลินทรียและสารอาหารในรูปของ  

BODBOD  หรือหรือ   CODCOD  เนื่องจากเมื่อจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียเนื่องจากเมื่อจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย  

จํานวนของจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดการเจริญเติบโตและการแจํานวนของจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดการเจริญเติบโตและการแบงตัวบงตัว  

ดังนั้นปริมาณจุลินทรียตอสารอาหารจึงลดลงและเปนการปรับสมดุลดังกดังนั้นปริมาณจุลินทรียตอสารอาหารจึงลดลงและเปนการปรับสมดุลดังกลาวลาว

ใหมีคาคงที่ใหมีคาคงที่  

การควบคุมการทิ้งตะกอนที่นิยมใชมีการควบคุมการทิ้งตะกอนที่นิยมใชมี 3  3 วิธีวิธี  คือคือ

1)1) การควบคุมอายุตะกอนใหคงที่การควบคุมอายุตะกอนใหคงที่ ( (Constant SRT)Constant SRT)

2)2) การควบคุมอัตราสวนของอาหารตอจุลินทรียใหคงที่การควบคุมอัตราสวนของอาหารตอจุลินทรียใหคงที่  (Constant F/M ratio)(Constant F/M ratio)

3)3) การควบคุมความเขมขนของจุลินทรียใหคงที่การควบคุมความเขมขนของจุลินทรียใหคงที่ ( (Constant MLSS)Constant MLSS)



การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินระบบฯการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินระบบฯ

ปญหาที่เกิดขึ้นในถังเติมอากาศปญหาที่เกิดขึ้นในถังเติมอากาศ   เชนเชน   คาคา  DO  DO ต่ําต่ํา   การกวนผสมไมเพียงพอการกวนผสมไมเพียงพอ  

เกิดความปนปวนมากเกินไปเกิดความปนปวนมากเกินไป  และปญหาฟองในถังเติมอากาศและปญหาฟองในถังเติมอากาศ

ปญหาที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอนปญหาที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอน  เชนเชน  มีตะกอนหลุดปะปนไปกับสวนน้ําใสมีตะกอนหลุดปะปนไปกับสวนน้ําใส  

ตะกอนลอยตะกอนลอย  ตะกอนไมจมตัวตะกอนไมจมตัว  ปญหาความขุนปญหาความขุน  เปนตนเปนตน

ปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยการควบคุมที่ถูกตองปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยการควบคุมที่ถูกตอง  และการบํารุงรักษาและการบํารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณอยางถูกตองเครื่องจักรอุปกรณอยางถูกตอง   ซึ่งปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแกไขซึ่งปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแกไข

สามารถแสดงไดดังตารางที่สามารถแสดงไดดังตารางที่  1 1 และและ  ตารางที่ตารางที่  2 2 ตามลําดับตามลําดับ



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ  ((ตอตอ))



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ  ((ตอตอ))



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ  ((ตอตอ))



ปญหาตะกอนไมจมตัวปญหาตะกอนไมจมตัว



ปญหาตะกอนไมจมตัวปญหาตะกอนไมจมตัว  ((ตอตอ))



ปญหาตะกอนไมจมตัวปญหาตะกอนไมจมตัว  ((ตอตอ))



ปญหาตะกอนไมจมตัวปญหาตะกอนไมจมตัว  ((ตอตอ))





ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ



ปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศปญหาการเกิดฟองในถังเติมอากาศ  ((ตอตอ))



จุลินทรียที่สําคัญในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพจุลินทรียที่สําคัญในการบําบัดน้ําเสยีทางชีวภาพ

แบคทีเรียแบคทีเรีย( bacteria)( bacteria)

รารา  (fungi)(fungi)

สาหรายสาหราย  (algae)(algae)

โปรโตซัวโปรโตซัว  (Protozoa)(Protozoa)

ไวรัสไวรัส  (virus)(virus)



จลุนิทรียเสนใยที่จลุนิทรียเสนใยที่

ทําใหเกดิฟองทําใหเกดิฟอง



จลุนิทรียเสนใยจลุนิทรียเสนใย



SVI  =   ปริมาตรสลัดจที่ตกตะกอนใน 30 นาที (มล./ล.) x 1000

ความเขมขน MLSS (มก./ล.)

--  เปนการวัดปริมาตรของสลดัจที่มนี้ําหนักเปนการวัดปริมาตรของสลดัจที่มนี้ําหนัก 1  1 กรัมกรัม  ((น้าํหนักแหงน้าํหนักแหง))

--  คาคา SVI  SVI ควรมีคาระหวางควรมีคาระหวาง 80  80 –– 120 120 มลมล././กก..

--  ถาถา SVI  SVI > 200 > 200 มลมล././กก..

--  แสดงวาสลัดจตกตะกอนไมดีแสดงวาสลัดจตกตะกอนไมดี

--  อาจมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียเสนใยอาจมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียเสนใย    ตรวจสอบดวยกลองตรวจสอบดวยกลอง

จลุทรรศนจลุทรรศน

--  ตองรีบทําการแกไขตองรีบทําการแกไข



การทดสอบการตกตะกอนของสลัดจ



ตกตะกอนชา

ตกตะกอนไดดี

ตกตะกอนเรว็

เวลาในการตกตะกอน  (นาที)

ป
ริม

าต
รส

ลัด
จ 

 (ม
ล.

)

ลักษณะการตกตะกอนของสลัดจ



เวลาในการตกตะกอน  (นาที)

สลัดจตกตะกอนอยาง

รวดเร็วใน 10 นาทีแรก

ลักษณะการตกตะกอนของสลัดจ



2) SVI

SVI  =   ปริมาตรสลัดจที่ตกตะกอนใน 30 นาที (มล./ล.)

ความเขมขน MLSS (ก./ล.)

ทิ้งไวทิ้งไว  3030  นาทีนาที

MLSS MLSS จากถังจากถัง      

เติมอากาศเติมอากาศ                          

1 1 ลิตรลิตร



กลุมแบคทีเรียที่ตกตะกอนไดดีกลุมแบคทีเรียที่ตกตะกอนไดดี



โปรโตซัวชนดิซิลิเอท (stalk)



เวลเวล
าา

จํานวจํานว
นน    จุลิจุลิ
นทนท
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. ลดการสบูสลดัจสวนเกนิเพื่อลดการสบูสลดัจสวนเกนิเพื่อ

เพิ่มสลดัจเพิ่มสลดัจ

ตรวจสอบอปุกรณเติมอากาศตรวจสอบอปุกรณเติมอากาศ

น้ําเสียอาจเขาระบบมากน้ําเสียอาจเขาระบบมาก

เกินไปเกินไป

การกวนอาจไมพียงพอการกวนอาจไมพียงพอ

สลดัจสีน้ําตาลสลดัจสีน้ําตาล

ตกตะกอนชาตกตะกอนชา  น้ําขุนน้ําขุน

5)5)

สูบสลดัจสวนเกินออกมากสูบสลดัจสวนเกินออกมาก  

ขึ้นขึ้น  ใหเหลือสลดัจใหเหลือสลดัจ 200 200--300 300 

มลมล..  เมื่อทดสอบเมื่อทดสอบ SV SV3030

เกดิดีไนตริเกดิดีไนตริฟเคฟเคชันชัน

อาจมีการสะสมของสลดัจอาจมีการสะสมของสลดัจ

กนถังเติมอากาศกนถังเติมอากาศ

สลดัจสีน้ําตาลเขมสลดัจสีน้ําตาลเขม

ตกตะกอนเร็วตกตะกอนเร็ว  ตั้งทิ้งไวตั้งทิ้งไว  11--22  

ชมชม..  สลดัจลอยขึน้ผิวน้ําสลดัจลอยขึน้ผิวน้ํา

4)4)

ตองสูบสลดัจตองสูบสลดัจ  สวนเกินออกสวนเกินออก

มากขึน้มากขึน้  ใหเหลอืสลดัจใหเหลอืสลดัจ 200 200--

300 300 มลมล..  เมื่อทดสอบเมื่อทดสอบ  SV  SV3030

ระบบทํางานปกติระบบทํางานปกติ

มีสลัดจมากเกนิไปในถังเติมมีสลัดจมากเกนิไปในถังเติม

  อากาศอากาศ

สลดัจสีน้ําตาลเขมมากสลดัจสีน้ําตาลเขมมาก

ปริมาตรสลัดจปริมาตรสลัดจ  300300--
400400  มลมล..

3)3)

ระบบทํางานปกติระบบทํางานปกติสลดัจสีน้ําตาลเขมสลดัจสีน้ําตาลเขม

ตกตะกอนเร็วตกตะกอนเร็ว  น้ําใสมากน้ําใสมาก

ปริมาตรสลัดจปริมาตรสลัดจ  200200--
300300  มลมล..

2)2)

อายุสลดัจต่ําอายุสลดัจต่ํา

เปนธรรมดาสําหรับระยะเริ่มเปนธรรมดาสําหรับระยะเริ่ม  

เดินระบบเดินระบบ

สลดัจสีน้ําตาลออนสลดัจสีน้ําตาลออน

ตกตะกอนชาตกตะกอนชา  น้ําขุนน้ําขุน

เกดิฟองสีขาวในถังปฏิกรณเกดิฟองสีขาวในถังปฏิกรณ

1)1)

การแกไขการแกไขผลสรุปผลสรุปสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นระยะเวลาตกตะกอนระยะเวลาตกตะกอน  3030  

นาทีนาที

ลักษณะการตกตะกอนของสลัดจ



การควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสียการควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสีย  

11) ) การควบคุมถังเพิ่มความเขมขนตะกอนการควบคุมถังเพิ่มความเขมขนตะกอน ( (Gravity ThickenerGravity Thickener))

ถังเพิ่มความเขมขนตะกอนจะทําใหเกิดการตกตะกอนและมีความเขมขนเถังเพิ่มความเขมขนตะกอนจะทําใหเกิดการตกตะกอนและมีความเขมขนเพิ่มขึ้นพิ่มขึ้น  

โดยตะกอนจะถูกสงเขามาบริเวณตรงกลางถังแลวกระจายตัวลงสูกนถังโดยตะกอนจะถูกสงเขามาบริเวณตรงกลางถังแลวกระจายตัวลงสูกนถัง   ซึ่งมีซึ่งมี

เครื่องกวาดตะกอนเขาสูบอเก็บตะกอนขนและนําไปรีดน้ําตอไปเครื่องกวาดตะกอนเขาสูบอเก็บตะกอนขนและนําไปรีดน้ําตอไป   สวนที่เปนน้ําจะสวนที่เปนน้ําจะ

ถูกสงกลับเขาสูระบบบําบัดอีกครั้งถูกสงกลับเขาสูระบบบําบัดอีกครั้ง

การสูบตะกอนเขาถังควรทําอยางตอเนื่องเพื่อใหชั้นตะกอนภายในถังคงการสูบตะกอนเขาถังควรทําอยางตอเนื่องเพื่อใหชั้นตะกอนภายในถังคงตัวตัว  

เวลาเก็บกักพักเวลาเก็บกักพัก  หากเปนตะกอนจากถังตกตะกอนขั้นตนควรมีระยะเวลาหากเปนตะกอนจากถังตกตะกอนขั้นตนควรมีระยะเวลา  1 1 -- 2 2 วันวัน  

และหากเปนตะกอนที่ผสมกันระหวางตะกอนจากถังตกตะกอนขั้นตนและขั้นและหากเปนตะกอนที่ผสมกันระหวางตะกอนจากถังตกตะกอนขั้นตนและขั้นที่ที่

สองควรมีระยะเวลาสองควรมีระยะเวลา  18 18 -- 30 30 ชั่วโมงชั่วโมง  

ควรควบคุมอัตราตะกอนไหลเขาเพื่อปองกันภาระของแข็งเกินกวาควรควบคุมอัตราตะกอนไหลเขาเพื่อปองกันภาระของแข็งเกินกวา  10 10 -- 35 35 กกกก././ตรตร..

มม././วันวัน  และภาระน้ําเขาเกินกวาและภาระน้ําเขาเกินกวา  2 2 -- 4 4 ลบลบ..มม././ตรตร..มม..--วันวัน  เพื่อรักษาประสิทธิภาพใหเพื่อรักษาประสิทธิภาพให

ตะกอนมีความเขมขนตามตองการตะกอนมีความเขมขนตามตองการ  



22) ) ถังยอยสลายแบบใชอากาศถังยอยสลายแบบใชอากาศ  

ถังยอยสลายแบบใชอากาศมีทัง้แบบถังปดหรือถังเปดถังยอยสลายแบบใชอากาศมีทัง้แบบถังปดหรือถังเปด  โดยที่ในระบบทีม่ีขนาดเล็กโดยที่ในระบบทีม่ีขนาดเล็ก

มักเปนถังแบบเปดมักเปนถังแบบเปด  ในการออกแบบถังยอยสลายแบบใชอากาศมักออกแบบใหระดับในการออกแบบถังยอยสลายแบบใชอากาศมักออกแบบใหระดับ

น้ําในถังเปลี่ยนแปลงขึ้นน้ําในถังเปลี่ยนแปลงขึ้น--ลงไดลงได  โดยที่กนถังมักสอบเขาหากันเพื่อใหตะกอนที่ยอยโดยที่กนถังมักสอบเขาหากันเพื่อใหตะกอนที่ยอย

สลายแลวไหลออกทางกนถังสลายแลวไหลออกทางกนถัง  

การควบคุมการทํางานของถังยอยสลายแบบใชอากาศควรควบคุมใหมีสภาพดังนี้

ตรวจสอบใหคาออกซิเจนละลายน้ําใหไมต่ํากวา 1 มก./ล.

ระยะเวลาเก็บกักประมาณ 10 - 15 วัน

พีเอชควรสูงกวา 6.5

ความตองการออกซิเจน 2.3 กก.O2/กก.ของแข็งที่ยอยสลาย

สําหรับปญหาที่พบและแนวทางการแกไขในการควบคุมระบบยอยสลายแบบใชสําหรับปญหาที่พบและแนวทางการแกไขในการควบคุมระบบยอยสลายแบบใช

ออกซิเจนออกซิเจน  ไดแสดงดังตารางที่ไดแสดงดังตารางที่  22

การควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสียการควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสีย  ((ตอตอ))



3)3)  ลานตากตะกอนลานตากตะกอน

ใชในการนําน้ําออกจากตะกอนดวยการระเหยจากลมและแสงอาทิตยใชในการนําน้ําออกจากตะกอนดวยการระเหยจากลมและแสงอาทิตย  

ลานตากตะกอนเปนสวนที่ดําเนินการไดงายลานตากตะกอนเปนสวนที่ดําเนินการไดงาย  ไมซับซอนไมซับซอน  

บริเวณลานตากตะกอนควรจัดใหมีหลังคาปกคลุมเพื่อปองกันฝนในฤดูฝนบริเวณลานตากตะกอนควรจัดใหมีหลังคาปกคลุมเพื่อปองกันฝนในฤดูฝน   โดยโดย

หลังคาอาจเปนหลังคาแบบใสแสงผานไดหลังคาอาจเปนหลังคาแบบใสแสงผานได  

น้ําจากตะกอนที่ซึมผานชั้นทรายจะถูกรวบรวมผานทางทอที่อยูใตชั้นน้ําจากตะกอนที่ซึมผานชั้นทรายจะถูกรวบรวมผานทางทอที่อยูใตชั้นทรายทราย

สงกลับไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียอีกครั้งสงกลับไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียอีกครั้ง  

ตะกอนที่แหงแลวสามารถนําไปผสมเพื่อทําปุยตอไปตะกอนที่แหงแลวสามารถนําไปผสมเพื่อทําปุยตอไป  

ควรตรวจสอบชั้นทรายภายในลานตากตะกอนใหมีความหนาควรตรวจสอบชั้นทรายภายในลานตากตะกอนใหมีความหนา  >> 2020  ซมซม..  เนื่องจากเนื่องจาก

ในการนําตะกอนออกจากลานตากตะกอนจะมีทรายติดออกไปกับตะกอนแหงดวยในการนําตะกอนออกจากลานตากตะกอนจะมีทรายติดออกไปกับตะกอนแหงดวย

การควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสียการควบคมุระบบจัดการตะกอนจากระบบบําบดัน้าํเสีย  ((ตอตอ))



สารอินทรียสารอินทรีย

ปจจัยที่มีผลตอปจจัยที่มีผลตอ

การทํางานของการทํางานของ

ระบบเอเอสระบบเอเอส

จุลินทรียจุลินทรีย

การกวนการกวน

ระยะเวลาในระยะเวลาใน

การบําบัดการบําบัด

อัตราการไหลอัตราการไหล

สารพิษสารพิษpHpH
DODO

อุณหภูมิอุณหภูมิ

สภาวะทางสิ่งแวดลอมสภาวะทางสิ่งแวดลอม

สภาวะของจลุนิทรียสภาวะของจลุนิทรีย

ธาตุอาหารธาตุอาหาร



ขอบคุณคะขอบคุณคะ……..  สวัสดีครับสวัสดีครับ……..


