บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทสรุป
จากการวิจยั เรื่องการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพโดยใชกระบวนการไนทริฟเคชัน (เติมอากาศ)
และกระบวนการดีไนทริฟเคชัน (หยุดเติมอากาศ) ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการกําจัด
ไนโตรเจนของระบบบอเติมอากาศที่กําจัดไนโตรเจนไดไมดี ซึง่ งานวิจัยไดใชนํ้าเสียสังเคราะห
และเงือ่ นไขของระบบบอเติมอากาศ เชน ความเขมขนจุลินทรียประมาณ 600 mg/L ในการทดลอง
จากผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ต  อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเกิ ด ไนเทรต-ไนโตรเจนในกระบวนการ
ไนทริฟเ คชันและประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนในกระบวนการดีไนทริฟเคชัน สรุปไดดังนี้
1. นําเสี
้ ยสังเคราะหจะตองมีการเติมเชื้อจุลินทรีย จึงจะสามารถเกิดกระบวนการ
ไนท
ริฟเคชันขึ้น
2. สภาวะที่ดีที่สุดในกระบวนการไนทริฟเคชันที่สามารถทําใหเกิดไนเทรต-ไนโตรเจนไดสูง
สุด ไดแก ความเขมขน BOD5 เริ่มตน 300 ± 50 mg/L ความเขมขน TKN เริ่มตน 300 ±
50 mg/L และ pH เริ่มตน 8.0 ± 0.2 โดยใชระยะเวลาในการเติมอากาศ 7 วัน ซึ่งมีประ
สิทธิภาพในการเกิดไนเทรต-ไนโตรเจน เทากับ 89.24 %
3. กระบวนการไนทริฟเคชัน สามารถกําจัดบีโอดีได 94% สามารถสงผลให pH ลดลง
และไมสงผลใหความเขมขน TKN ลดลง
4. กระบวนการดีไนทริฟเ คชัน เมื่อไมมีการเติมคารบอน มีการเติมคารบอนจากเมทานอล
และมีการเติมคารบอนจากนํ้าเสียตั้งตน โดยใชระยะเวลาในการเติมอากาศ (กระบวนไนท
ริฟเคชัน) 7 วัน พบวา จะใชเวลาในการกําจัดไนโตรเจน เทากับ 17 7 และ 14 วัน ตาม
ลําดับ
5. เมื่อใชระยะเวลาในการเติมอากาศ (กระบวนการไนทริฟเคชัน) 7 วัน หยุดเติมอากาศ
(กระบวนการดีไนทริฟเคชัน) 7 วัน และ เติมคารบอนที่ COD/NO3--N 3.8 พบวา ประ
สิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน เมื่อกระบวนการดีไนทริฟเคชันไมมีการเติมคารบอน มี
การเติมคารบอนจากเมทานอล และมีการเติมคารบอนจากนํ้าเสียตั้งตน เทากับ 3.08 93.73
และ 20.93% ตามลําดับ
6. คา COD/NO3--N ในกระบวนการดีไนทริฟเ คชัน ที่สามารถกําจัดไนโตรเจนไดดีที่สุด
คือ 6.0

7. กระบวนการดีไนทริฟเคชัน สามารถกําจัดบีโอดีได 98% และสงผลให pH เพิ่มขึ้น
8. สภาวะทีด่ ที สี่ ุดในการกําจัดไนโตรเจนของนํ้าเสียสังเคราะหที่มีจุลินทรีย 600 mg/L และ
ในกระบวนการดีไนทริฟเ คชันมีการเติมคารบอนจากนํ้าเสียตั้งตน ไดแก ความเขมขน
BOD5 เริ่มตน 300 ± 50 mg/L ความเขมขน TKN เริ่มตน 300 ± 50 mg/L และ pH เริ่ม
ตน 8.0 ± 0.2 และ COD/NO3--N เทากับ 6.0 โดยในกระบวนการไนทริฟเ คชันใชระยะ
เวลา 7 วัน และ กระบวนการดีไนทริฟเ คชันใชระยะเวลา 13 วัน ซึ่งสามารถกําจัด
ไนโตรเจนได 72.9%
สําหรับการกําหนดสภาวะขั้นตอนที่เหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจน พบวา สามารถคํานวณ
คาคงที่ตางๆสําหรับกระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟเคชัน ของระบบบอเติม
อากาศ (ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีจุลินทรียนอย) ได และหากวานํ้าเสียเริ่มตนมีคาความเขมขน BOD5
มาก จะตองมีการกําจัด BOD5 กอนเขาสูกระบวนการไนทริฟเคชัน(เติมอากาศ) อาจใชระบบ
เอเอส ระบบบอเติมอากาศ หรือระบบบอไรอากาศ (Anaerobic) เปนตน กอนจึงจะเปนกระบวน
การไนทริฟเคชัน และตามดวยกระบวนการดีไนทริฟเคชัน
เมือ่ มีการนํานํ้าเสียจากโรงงานอาหารทะล (บริษัท ซีฮอรส จํากัด) ที่มีลักษณะนํ้าเสียเริ่มตน
ไดแก ความเขมขน BOD5 เทากับ 306 mg/L ความเขมขน TKN เทากับ 193 mg/L และ pH
เทากับ 7.73 มาทําการทดลองเพื่อกําจัดไนโตรเจนโดยใชกระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวน
การดีไนทริฟเ คชัน พบวา ในกระบวนการไนทริฟเคชัน จะใชระยะเวลาในการเติมอากาศ 7 วัน
ซึ่งทําใหมีปริมาณไนเทรต-ไนโตรเจนเกิดขึ้น เทากับ 133.66 mg/L คิดเปนเปอรเซ็นตการเกิดไน
เทรต-ไนโตรเจนไดเทากับ 68.74 % และในกระบวนการดีไนทริฟเคชันมีการเติมคารบอนจากนํ้า
เสียตั้งตนโดยมีคา COD/NO3--N เทากับ 6.1 จะใชระยะเวลาในการหยุดเติมอากาศ 7 วัน ทําใหคา
ความเขมขน BOD5 เทากับ 16 mg/L และคาความเขมขน TKN เทากับ 67 mg/L ซึ่งมีคาตํ่ากวา
คาที่กําหนดในมาตรฐานนํ้าทิ้ง คือ 20 และ 100 mg/L ตามลําดับ และเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต การ
กําจัดไนโตรเจน (TKN) ไดเทากับ 65.64 %
ขอเสนอแนะ
1. ในปฏิกรณหยุดเติมอากาศ (กระบวนการดีไนทริฟเคชัน) นาจะมีการเพิ่มใบกวนซึ่งอาจ
จะทําใหประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนดียิ่งขึ้น
2. ควรวิเคราะหหาคา แอมโมเนีย-ไนโตรเจน เพิ่มเติม
3. นําสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการทําการทดลองแบบทีละเทไปทําการทดลองแบบตอ
เนื่อง
100

