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ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของเชือ้ อนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่ างๆในถังปฎิกรณ์ ซีเควนซิ่ง
แบตซ์
Nitrogen Efficiencies on Different Media of ANAMMOX Culture in Sequencing Batch Reactor
(SBR)
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ แบ่งการทดลองเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์กลุ่ม
อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวั กลางยึดเกาะซึ่งหยุดการป้อนนํา้ เสียสังเคราะห์ เป็ นเวลา 34 วัน
ระยะที่ 2 ศึกษาหาตัวกลางที่เหมาะสมในการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อก และระยะที่ 3 ศึกษา
ความเร็ วรอบในการกวนผสมต่อการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏิกรณ์ ซีเควนซิ่งแบตซ์ จาก
การศึกษาระยะที่ 1 เมื่อหยุดการเติมนํ ้าเสียสังเคราะห์เป็ นเวลา 34 วัน ลักษณะทางกายภาพของเชื ้อจุลินทรี ย์
กลุ่มอนาม็อกแบบเติ มโตแขวนลอยมีลักษณะเป็ นตะกอนแขวนลอยสี ดํา ส่วนแบบมี ตัวกลางยึดเกาะเชื อ้ มี
ลักษณะสีส้มแดงซีด และผลจาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน หลังจากป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ า
สู่ระบบที่ 1, 2 และ 4 เดือน มีค่าเท่ากับ 75.76%, 84.39% และ 94.29 % ตามลําดับ ระยะที่ 2 ตัวกลางที่ใช้ ใน
การศึกษาหาความเหมาะสมในการยึดเกาะได้ แก่ รองเท้ าฟองนํา้ สก๊ อตช์ ไบรต์ และฟองนํา้ สังเคราะห์ พบว่า
ประสิทธิ ภาพกําจัดแอมโมเนียมเท่ากับ 99.44+6.16, 99.27 +2.13 และ 99.44 +4.65 % ตามลําดับ และ
ประสิทธิภาพกําจัดไนไตรท์เท่ากับ 99.89 +.0.54, 98.81+ 0.78 และ99.92 +0.72 % ตามลําดับ และจากการ
วิเคราะห์ ทางกายภาพโดยใช้ ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเชื อ้ จุลินทรี ย์กลุ่ม
อนาม็อกสามารถยึดเกาะกับพื ้นผิวตัวกลางได้ ทกุ ชนิด ส่วนระยะที่ 3 ศึกษาหาความเร็ วรอบที่เหมาะสมในการยึด
เกาะของเชื อ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกจากตัวกลางที่ เหมาะสม ได้ แก่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที พบว่า
ประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียมมีค่าเท่ากับ 99.15+3.78, 98.81+7.63 และ 98.69 +6.25% ตามลําดับ
และประสิทธิภาพการกําจัดไนไตรท์ มีคา่ เท่ากับ 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 และ 99.82+ 1.18% ตามลําดับ

ABSTRACT
This study was divided experiment into 3 phases. The first phase was study the cultivation
anammox of culture of suspended growth and attached growth which did not fed synthetic
wastewater for 34 days. The second phase was to study on the attached growth of anammox culture
onto the surfaces of different media. And the last phase was study on the attached growth of
anammox culture onto media in a sequencing batch reactor on different mixing rates. The cultivation
1
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anammox culture of suspended growth and attached growth were not fed for 34 days that it found
anammox culture suspended growth were black but light orange-red on attached growth. When
synthetic wastewater fed into attached growth reactor for 1, 2 and 4 months were nitrogen removal
efficiencies were 75.76%, 84.39% and 94.29 % respectively. The second phase was study suitable
on the attachment of an anammox culture to the 3 types of media: rubber slippers, scotch brite, and
polystyrene sponge, The results were found that the ammonia removal efficiencies were 99.44+6.16,
99.27 +2.13 and 99.44 +4.65 % respectively. Nitrate removal efficiencies were 99.89 +.0.54, 98.81+
0.78 and 99.92 +0.72 %respectively. Scanning electron microscopes of anammox culture in
sequencing batch reactor that anammox culture could attached with all media. The three phase was
study suitable on mixing rates in attached growth of anammox culture at 60, 90 and 120 rpm. The
ammonium removal efficiencies were 99.15+3.78, 98.81+7.63 and 98.69 +6.25% respectively. The
nitrite removal efficiencies were 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 and 99.82+ 1.18% respectively.
Key Word : anammox culture, nitrogen removal, sequencing batch reactor (SBR)
E-mail address : bacchic_me_zeus@hotmail.com

คํานํา
กระบวนการกําจัดไนโตรเจนที่ใช้ กันทั่วไป คือ กระบวนการทางชี ววิทยาไนตริ ฟิเคชัน/ดีไนตริ ฟิเคชัน
อย่างไรก็ตามในการบําบัดนํ ้าเสียขันที
้ ่สองมีแอมโมเนียมในปริ มาณสูงแต่มีปริ มาณสารอินทรี ย์คาร์ บอนตํ่า เมื่อ
นํามากําจัดด้ วยกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน/ดีไนตริ ฟิเคชัน ทําให้ ปริ มาณสารอินทรี ย์คาร์ บอนไม่เพียงพอจึงต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นในการเติมอากาศและสารอินทรี ย์คาร์ บอนจากภายนอกเข้ าไปในระบบ แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการใช้
กระบวนการกําจัดไนโตรเจนแบบไม่ใช้ ออกซิเจนโดยกลุม่ จุลนิ ทรี ย์แบบออโตโทรปแทน ซึง่ กระบวนการนี ้สามารถ
เปลี่ยนแอมโมเนี ยมเป็ นไนโตรเจนก๊ าซได้ โดยใช้ ไนไตรท์ เป็ นสารรั บอิเล็กตรอนและใช้ แอมโมเนียมเป็ นสารให้
อิเล็กตรอนซึง่ เรี ยกกระบวนการนี ้ว่า กระบวนการอนาม็อก Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX)
(Mulder et al., 1995) โดยที่กระบวนการนี ้สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการเติมสารอินทรี ย์และลดค่าใช้ จ่ายในการ
เติมอากาศเพื่อเปลี่ยนไนไตรต์เป็ นไนเตรทได้ ด้วย แต่ข้อเสียของกระบวนการอนาม็อก คือ จุลินทรี ย์ในกลุ่มนีม้ ี
อัตราการเติบโตช้ ามาก จึงต้ องใช้ ระยะเวลานานในการเริ่ มเดินระบบ (พงศ์ศกั ดิ์, 2554; Jetten et al., 1997)
ดังนันการเก็
้
บตะกอนในระบบจึงมีความสําคัญควรมีการผสมตะกอนทังใหม่
้ และเก่าให้ เข้ ากัน ระบบที่นิยมมาใช้
ในการศึกษากระบวนการอนาม็อกค่อนข้ างมาก คือระบบเอสบีอาร์ (Sequening Batch Reactor, SBR) (Strous
et al., 1998; Fux, 2003) และ ไบโอฟิ ลม์ (Biofilm Reactor) Depena-Mora et al. (2004)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษาการเลีย้ งเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตัวกลางยึดเกาะ เมื่อ
หยุดการป้อนนํา้ เสียสังเคราะห์ เข้ าสู่ระบบเป็ นเวลา 34 วัน
นําเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกที่เพาะเลี ้ยงไว้ แล้ วทังแบบเติ
้
บโตแขวนลอยและแบบมีตวั กลางยึดเกาะมา
ป้อนด้ วยนํา้ เสียสังเคราะห์ ที่มีแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH 4 ) 2 SO 4 ) และโซเดียมไนไตรท์(NaNO 2 ) เป็ นสารอาหาร
หลัก ในถังปฎิกรณ์ ซีเควนซิ่งแบตซ์ที่มีปริ มาตรความจุการทํางาน 4 ลิตร โดยกําหนดให้ 1 วัฎจักร เท่ากับ 48
ชัว่ โมง ซึง่ ประกอบด้ วยช่วงเติมนํ ้าเสียเข้ า ปริ มาตร 2 ลิตร นาน 20 นาที ปล่อยให้ ระบบทําปฏิกิริยา 47 ชัว่ โมง
ปล่อยให้ ตกตะกอน 30 นาที และระบายนํ ้าออกปริ มาตร 2 ลิตร ใช้ เวลา 10 นาที โดยในช่วงเติมนํ ้าเข้ า และช่วง
ก่อนระบายนํ ้าออก จะทําการเป่ าก๊ าซอาร์ กอนผสม (อาร์ กอน 95% และ คาร์ บอนไดออกไซด์ 5%) โดยตลอดเพื่อ
กําจัดและป้องกันออกซิเจนไม่ให้ เข้ ามาภายในถังปฏิกรณ์ และหยุดการป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบเป็ นเวลา
34
วั น วิ เ คราะห์ ห าค่ า แอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไนเตรตใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ต ามมาตรฐานอเมริ กา
(APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตัวอย่างนํา้ เข้ าและออกจากถังปฏิกรณ์ หลังจากป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสู่
ระบบที่ 1, 2 และ 4 เดือน
การศึกษาหาตัวกลางที่เหมาะสมในการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อก
นําเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยมาทําการเพาะเลี ้ยงในถังปฏิกรณ์ ซีเควนซิ่งแบตซ์ ที่
มีปริ มาตรความจุการทํางาน 1 ลิตร สภาวะการทดลองเช่นเดียวกับระยะที่ 1และเติมตัวกลางซึง่ ได้ แก่ รองเท้ า
ฟองนํ ้า สก๊ อตช์ไบรต์ และฟองนํ ้าสังเคราะห์ ปริ มาณ 200 ชิ ้น (ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสแต่ละชิ ้นมี ขนาด 0.5 ลบ.ซม.)
ลงไปในถังปฏิกรณ์ แบบซีเควนซิงแบตซ์แต่ละถังปฏิกรณ์ ซีเควนซิ่งแบตซ์ เพื่อใช้ เป็ นแกนกลางให้ เชือ้ จุลินทรี ย์
กลุ่มอนาม็อกยึดเกาะ วิเคราะห์ หาค่าแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ ไนเตรต ใช้ วิธีวิเคราะห์ ตามมาตรฐานอเมริ กา
(APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตัวอย่างนํ ้าเข้ าและออกจากถังปฏิกรณ์ และศึกษารู ปแบบการเกาะตัวของเชื ้ออ
นาม็อกบนตัวกลางชนิดต่าง ๆ โดยใช้ ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
0

0

การศึกษาความเร็วรอบในการกวนผสมต่ อการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏิกรณ์ ซี
เควนซิ่งแบตซ์
นําเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยมาทําการเพาะเลี ้ยงในแต่ละถังปฏิกรณ์ ซีเควนซิ่ง
แบตซ์ที่มีความเร็ วรอบในการกวนผสมที่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที และเติมตัวกลางฟองนํ ้าสังเคราะห์ (ผล
จากการทดลองระยะที่ 2) เติมลงไปเพื่อใช้ เป็ นแกนกลางให้ จุลินทรี ย์มีที่ยึดเกาะ วิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียไน
ไตรท์ และ ไนเตรตใช้ วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริ กา (APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตัวอย่างนํ ้าเข้ าและ
ออกจากถังปฏิกรณ์
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาการเลีย้ งเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตัวกลางยึดเกาะ เมื่อ
หยุดการป้อนนํา้ เสียสังเคราะห์ เข้ าสู่ระบบเป็ นเวลา 34 วัน
จากการศึกษาการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวั กลางยึดเกาะ เมื่อ
หยุดการป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบเป็ นเวลา 34 วัน ผลจากการศึกษาทางกายภาพ พบว่าถังปฏิกรณ์ที่
เลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอย เชื ้อมีลกั ษณะเป็ นตะกอนสีดําสันนิษฐานว่าเชื ้อจุลินทรี ย์
กลุม่ อนาม็อกตายทังหมด
้
เนื่องจากหลังการป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH 4 ) 2 SO 4 ) และ
โซเดียมไนไตรท์(NaNO 2 ) เป็ นสารอาหารหลักเข้ าสูร่ ะบบ ค่าแอมโมเนียมและไนไตรท์ของตัวอย่างนํ ้าเข้ าและ
ตัวอย่างนํ ้าออกจากถังปฏิกรณ์มีคา่ ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนปฏิกรณ์ที่เลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบมีตวั กลาง
ยึดเกาะเชื ้อมีลกั ษณะสีส้มแดงซีด และจากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของระบบหลังจาก
ป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบที่ 1, 2 และ 4 เดือน มีคา่ เท่ากับ 75.76%, 84.39% และ 94.29 % ตามลําดับ
จากผลการทดลองพบว่าในช่วง1 และ2 เดือน เป็ นช่วงปรับตัวของระบบ ระบบจึงมีประสิทธิภาพในการกําจัด
ไนโตรเจนตํ่า แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบเข้ าสูต่ ามสภาวะระบบจึงมีประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนสูงสุด
การศึกษาการเกาะตัวของจุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่ างๆ
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนของถังปฏิกรณ์ ที่เติมตัวกลางรองเท้ าฟองนํ ้า สก๊ อตช์
ไบรต์ และฟองนํ า้ สังเคราะห์ พบว่าในทุกถังปฏิกรณ์ ที่เติมตัวกลางมีประสิทธิ ภาพกํ าจัดแอมโมเนียมเท่ากับ
99.44+6.16, 99.27 +2.13 และ 99.44 +4.65 % ตามลําดับ (Figure 1) และประสิทธิภาพกําจัดไนไตรท์เท่ากับ
99.89 +.0.54, 98.81+ 0.78 และ99.92 +0.72 % ตามลําดับ (Figure 2) จากผลการทดลองประสิทธิภาพการ
กําจัดแอมโมเนียมและไนไตรท์สงู ถึง 98% ซึง่ มากกว่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการกําจัดไนโตรเจนสูงสุดของ
อนาม็อกตามทฤษฏี 89% (Strous et al., 1999) เนื่องจากเชื ้ออนาม็อกเกาะรวมเป็ นเม็ดตะกอนทําให้ ลดการชะ
ออกจากถังปฏิกรณ์ ส่งผลให้ อายุตะกอนมากขึ ้น และประสิทธิภาพของระบบก็สงู ขึ ้น (Tsushima et al., 2007)
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Figure 1 The influent and effluent ammonia (NH 4 +-N) concentration
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Figure 2 The influent and effluent nitrate (NO 2 --N) concentration
นอกจากนี ้ผลจากการใช้ ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูรูปแบบการเกาะ
ตัวบนพื ้นผิวตัวกลางทัง้ 3 ชนิดได้ แก่ รองเท้ าฟองนํ ้า สก๊ อตช์ไบรต์ และฟองนํ ้า ดังแสดงในภาพ (Figure 3) จะ
เห็นได้ ว่าพื น้ ผิวของรองเท้ าฟองนํา้ มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นขนาดเล็กๆ จํ านวนมาก แต่พืน้ ผิ วของ สก๊ อตช์ ไบรต์ มี
ลักษณะเป็ นเส้ นใยขรุ ขระไม่เรี ยบเสมอกัน ส่วนฟองนํ ้าจะมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นขนาดใหญ่คล้ ายโพรงผึ ้ง และเมื่อ
วิเคราะห์ภาพถ่ายหลังจากที่มีเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกเกาะติดบนตัวกลางแล้ วพบว่าเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อก
สามารถเกาะติดอยู่บนพืน้ ผิวของตัวกลางได้ ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกลางฟองนํา้ โดยเชื ้อจุลินทรี ย์กลุ่ม
อนาม็อกจะเข้ าไปเกาะติดอยู่ภายในรู พรุ นขนาดใหญ่ของฟองนํ ้าทัว่ ทังพื
้ ้นที่
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Figure 3 Scanning electron microscopes of ANAMMOX granule in reactor SBR 1 (Rubber slippers)
(a), R2 (Scotch brite) (b) and R 3 ( Polystyrene sponge) (c) before and after experiment.
การศึกษาความเร็วรอบในการกวนผสมต่ อการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกในถังปฏิกรณ์ ซี
เควนซิ่งแบตซ์
จากการศึก ษาความเร็ วรอบในการกวนผสมต่อการยึด เกาะตัวของเชื อ้ อนาม็อกบนตัวกลางฟองนํ า้
สังเคราะห์ ที่มีความเร็ วรอบในการกวนผสมที่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัด
แอมโมเนียมมีคา่ เท่ากับ 99.15+3.78, 98.81+7.63 และ 98.69 +6.25% ตามลําดับ และประสิทธิภาพการกําจัด
ไนไตรท์ มีค่าเท่ากับ 99.48 +4.39, 99.31+ 5.72 และ 99.82+ 1.18% ตามลําดับ จากการทดลองแสดงให้ เห็น
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ว่าเมื่อค่าความเร็ วรอบในการกวนผสมในช่วง 60-120 รอบต่อนาทีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนซึง่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Arrojo et al. (2006) ที่กล่าวว่ากระบวนการอนาม็อกจะเกิดได้ ดีที่สดุ ถ้ ามีคา่ specific
input power อยู่ระหว่าง 0.003 – 0.09kW/m3 (หรื อที่อตั ราการกวนผสมเท่ากับ 60 -180 รอบต่อนาที)

สรุ ป
การศึกษาการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวั กลางยึดเกาะ เมื่อหยุด
การป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบเป็ นเวลา 34 วัน พบว่าเชื ้อจุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยเชื ้อ
ตายทัง้ หมด ส่วนเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกแบบมีตวั กลางยึดเกาะเชือ้ ยังมีชีวิตรอด และประสิทธิ ภาพในการ
กําจัดไนโตรเจนของระบบหลังจากป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสู่ระบบที่ 1, 2 และ 4 เดือน มีค่าเท่ากับ 75.76%,
84.39% และ 94.29 % ตามลําดับ
การศึกษาการเกาะตัวของจุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกบนตัวกลางชนิดต่างๆ พบว่าประสิทธิภาพการกําจัด
ไนโตรเจนในของตัวกลางรองเท้ าฟองนํา้ สก๊ อตช์ ไบรต์ และฟองนํา้ มีค่ามากกว่า 98% แต่จากการวิเคราะห์
ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเชือ้ อนาม็อกสามารถเกาะติดกับพืน้ ผิวตัวกลาง
ฟองนํ ้าสังเคราะห์ได้ ดีที่สดุ
การศึกษาความเร็ วรอบในการกวนผสมต่อการยึดเกาะของเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกในถังปฏิกรณ์ ซีเคว
นซิ่งแบตซ์ พบว่า ความเร็ วรอบในการกวนผสมที่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาที ประสิทธิ ภาพการกํ าจัด
แอมโมเนียมและไนไตรท์ มีคา่ มากกว่า 98% และเชื ้ออนาม๊ อกซ์สามารถเกาะติดกับตัวกลางได้ ทกุ ความเร็ วรอบ
0

0
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