
กรณีศึกษา1: ประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพลดลง 

เน่ืองจากการป้อน ภาระสารอินทรีย ์  (organic loading)
ไม่สมํ่าเสมอ

• ข้อมลูท่ีพบ: ประสทิธิภาพการบําบดัแตล่ะวนัแกวง่ตวั คา่ TVA/TAK
สงู และ คา่ TVA มีแนวโน้มสะสม สงูขึน้ (TVA/TAK โดยปกตท่ีิ
ควบคมุ ไว้ท่ี < 0.4 ) ปริมาณก๊าซชีวภาพมีแนวโน้มลดลง

• โดยปกตกิารตรวจวดัคา่ COD ในนํา้เสียขาเข้าของโรงงาน จะวดัครัง้
เดียวแบบ Grap ทําให้ คา่เป็นปกตติลอด

• สาเหตเุกิดจากการควบคมุการผลติแปง้มนัสําปะลงั ไมดี่ทําให้มีแปง้
หลดุมาในนํา้เสียเป็นจํานวนมาก  

• และบอ่พกัมีขนาดเลก็เกินไป ทําให้ไมส่ามารถเป็น Equalization 
tank



กรณีศึกษา1

คณุสมบติันํา้เสียมาจาก

กระบวนการผลติไมส่ม่ําเสมอ
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ตกตะกอน หรือแยกไขมนั

ได้ไมดี่

ทําให้ คณุสมบติัของนํา้ท่ี

เข้าไปเปล่ียนแปลงได้



กรณีศึกษา1

แนวทางการแกไ้ขปัญหา
• ลดภาระการปอ้นลง พร้อมทัง้ใช้นํา้จากบอ่บําบดัขัน้สดุท้าย(นํา้เขียว)

มาผสมและเป็นการเพิ่ม Alkalinity(สภาพบฟัเฟอร์) ในระบบ

• ตดิตามคา่ TVA และ TVA/TAK ถ่ีขึน้ เช่นเป็นทกุ 2 ชม. 

• ถ้าจําเป็นจริงๆ ให้มีการเตมิสารเคมี เช่น โซเดียมไบคาร์โบเนต

ด้านการจดัการ: 
• ให้หมัน่สงัเกตอยา่งสม่ําเสมอ ลกัษณะของนํา้เสียท่ีเข้าระบบ  วา่มีแปง้

หลดุมามากน้อย อยา่งไร  

• มีการ สุม่เก็บนํา้เสีย ในช่วระหวา่งวนั เพ่ือตรวจสอบการ

• หรือ ถ้าเหตกุารณ์ เกิดขึน้บอ่ยๆ ปอ้งกนัไมไ่ด้ ก็ควรมี บอ่ EQ ท่ีใหญ่
ขึน้ 



กรณีศึกษา2: ประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพลดลง 

และ% มีเทนตํ่าลง เน่ืองจากบ่อผลิตกรดไม่ทาํงาน

• ข้อมลูท่ีพบ: %มีเทนในก๊าซชีวภาพ ลดลง ประสทิธิภาพการกําจดัCOD ของระบบ
มีแนวโน้มลดลง

• ถ้าเป็นเชน่นีไ้ปนาน สภาพของเม็ดตะกอนจลุนิทรีย์จะเปล่ียนไป และมี SMA ลดลง

• สาเหตเุกิดจากการท่ีมี pulp จากนํา้เคร่ืองแยก มากบันํา้เสียมาก และ ถงั
ตกตะกอนเบือ้งต้นทํางานไมดี่ ทําให้มี pulp ไปลงท่ีบอ่ผลติกรด มาก  การกวน
ผสมไมเ่หมาะสม /อตัราการยอ่ยสลาย pulp ช้ากวา่แปง้ ทําให้

– มีการตกค้างของแข็งในบอ่ผลิตกรด จน HRT ลดลง 

– ในนํา้ท่ีปอ้นเข้า ถงัผลิตมีเทน มี อตัราสว่น TVA/CODt ต่ํากวา่ 0.3
• หรืออาจจะเป็นท่ี pH ในบอ่กรดต่ําเกินไป เชน่ อยูใ่นชว่ง 3-4 ซึง่ไมเ่หมาะสมตอ่

การทํางานของจลุนิทรีย์ ก็ทําให้ เกิดการผลติกรดน้อยลง อตัราสว่น TVA/CODt
ต่ํากวา่ 0.3
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แนวทางการแกไ้ขปัญหา

• พยายามควบคมุ นํา้ท่ีปอ้นเข้าบอ่ผลติมีเทน ให้เป็น

– TSS < 1,500  mg/l
– TVA/CODt ≥ 0.3

• ตรวจสอบ SMA ของตะกอนเชือ้ ถ้า Active น้อย อาจจะต้องหา
เชือ้จากภายนอกมาเปล่ียนใหม่

• ถ้าบอ่ผลติกรดตืน้เน่ืองจากมีตะกอนสะสมมาก ต้องดงึตะกอนเพ่ือให้ 

นํา้เข้าบอ่ผลติกรดมี HRT สงูขึน้

• วนนํา้ท่ีมี TAK สงูๆ กลบัมาปรับสภาพให้บอ่ผลติกรด มี pH สงูขึน้



บอ่ผลติกรด บอ่ผลติมีเทน บอ่บําบดัขัน้หลงั

กรณี ท่ีบอ่ผลติมีเทน ประสทิธิภาพไมดี่

กรณี ปกติ
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ลดลง เน่ืองจากการสูญเสียตะกอน

• การเลือก แผน่ช่วยตกตะกอน ท่ีไมเ่หมาสม ทําให้มกัเกิดการอดุตนั
บริเวณสว่นตกตะกอน ได้ง่ายและทําความสะอาดยาก

• เม่ือมีการอดุตนั  เกิดการไหลลดัวงจร การตกตะกอนตะกอนได้ไมดี่ ทํา

ให้สญูเสียตะกอนจลุนิทรีย์เร่ือยๆ

• ประสทิธิภาพการกําจดั ลดลง และทําให้ปอ้นได้น้อยลง



แผ่นช่วยตกตะกอน ที่ง่ายต่อการอุดตันของตะกอน



แผ่นช่วยตกตะกอน ที่ง่ายต่อการการทาํความสะอาด



ลกัษณะเม็ด Granule ทีด่ ี



ท่ีมา : http://image.slidesharecdn.com/uasbwatertreatmentprocess-140410014438-phpapp01/95/uasb-water-treatment-
process-31-638.jpg?cb=1397112352



ท่ีมา : http://image.slidesharecdn.com/uasbwatertreatmentprocess-140410014438-phpapp01/95/uasb-water-treatment-
process-31-638.jpg?cb=1397112352



เมด็ Granule ท่ีมีเมือก คลมุอยูม่าก



เมด็ Granule ท่ีมีเมือก คลมุอยูม่าก

เกิดจากการท่ีปอ้น overload หรือ มี

สดัสว่น VFA/CODt มาก นานๆ

เมด็ Granule ท่ียงัพอใช้ได้
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เน่ืองจากอุณหภูมิไม่คงท่ี

• ในนํา้เสียท่ีออกจากกระบวนการผลติท่ีมีอณุหภมูิสงู เช่น นํา้จากก้น

หอกลัน่ ของโรงงานผลติเอทานอล, นํา้จากโรงงานสกดันํา้มนัปาล์ม  

จําเป็นต้องลด อณุหภมูิก่อน

• ถ้าการลดอณุหภมูิ ไมส่ามารถควบคมุให้มีอณุหภมูิคิน่ข้างคงท่ี และ

เหมาะสมตอ่ ช่วงอณุหภมูิการหมกัได้ จะมีผลตอ่ประสทิธิภาพการ

ทํางานของจลุนิทรีย์ ทําให้ผลติก๊าซชีวภาพได้ไมเ่ตม็ท่ี

• ผลคือ ปอ้นภาระสารอินทรีย์ ได้น้อยลง ปริมาณก๊าซชีวภาพน้อยลง
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ไมด่แูลอปุกรณ์แลกเป่ียนความร้อนให้ดี ลด

อณุหภมิูไมดี่ อณุหภมิูบอ่หมกั แกวง่ตวัได้
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แนวทางการแกไ้ขปัญหา

• ควบคมุอณุหภมูิให้เหมาะสม เช่น ถ้าหมกัท่ี ช่วง Mesophillic ก็

ควรควบคมุอณุหภมูิ ท่ี 35±2 oC
• หมัน่ดแูลและทําความสะอาด อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน
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