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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของตัวแปรการดําเนินการของระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ โดยกระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวนการ
ดีไนทริฟเคชัน การทดลองแบงเปน 4 สวน โดยสวนแรกและสวนที่สอง คือ กระบวนการ
ไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟเคชันจะดําเนินการในปฏิกรณขนาด 40 ลิตร โดยใช
นํ้ าเสียสังเคราะหเปนนํ้าเสียที่ปอนเขา
สวนที่สามเปนการคํานวณคาคงที่ของกระบวนการ
ไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟเคชันของระบบบอเติมอากาศ เพื่อนําไปคํานวณหาระยะ
เวลาของกระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวนการดีไนทริฟเคชัน สวนที่สี่ใชนํ้าเสียจริงจากโรง
งานอาหารทะเลในการทดลอง
การทดลองสวนแรกเปนกระบวนการไนทริฟเคชันซึ่ งมีการเติมออกซิเจนในนํ้ าเสียโดยชุด
อุปกรณเติมอากาศเพือ่ ใหมีสภาวะมีอากาศ ไดทําการศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ไดแก ความเขม
ขน BOD5 TKN และ จุลินทรียในชวง 0-4000 mg/L 100-1200 mg/L และ 0-600 mg/L ตาม
ลําดับ และ pH ในชวง 2.7-10.0 พบวา การเกิดไนเทรตไดสูงสุดในนํ้าเสียสังเคราะหที่มีความเขม
ขนจุลินทรีย 600 mg/L คือ ความเขมขน BOD5 300 ± 50 mg/L ความเขมขน TKN 300 ± 50
mg/L และ pH 8.0 ± 0.2 ซึ่งมีประสิทธิภาพการเกิดไนเทรตและการกําจัดบีโอดี ที่ระยะเวลาใน
การเติมอากาศ 7 วัน เทากับ 89.24 และ 94% ตามลําดับ
การทดลองส ว นที่ ส องเป น กระบวนการดีไนทริฟ เคชัน ซึ่งดํ าเนินการตอเนื่อ งจากนํ้ าเสีย
สังเคราะหที่มีการเติมอากาศเปนระยะเวลา 7 วันในกระบวนการไนทริฟเคชัน ซึ่งการทดลอง
ดําเนินการในสภาวะแอน็อกซิก โดยศึกษาผลของระบบที่ไมมีการเติมคารบอน ระบบที่มีการเติม
คารบอนจากเมทานอลและนํ้าเสียตั้งตนที่ COD/NO3--N เทากับ 3.8 พบวา จะใชระยะเวลาในการ
กําจัดไนโตรเจนเพือ่ ที่จะใหนํ้าทิ้งมีคา BOD และ TKN ตํากว
่ าคามาตรฐานนํ้าทิ้ง เทากับ 17 7
และ 14 วัน ตามลําดับ และเมื่อระยะเวลาในกระบวนการดีไนทริฟเคชัน 7 วัน จะมีประสิทธิภาพ
การในการกําจัดไนโตรเจน เทากับ 3.08 93.73 และ 20.93% ตามลําดับ และ ศึกษาประสิทธิภาพ
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การกําจัดไนโตรเจนของระบบที่มีการเติมนํ้าเสียตั้งตนเปนแหลงคารบอนในชวง COD/NO3--N
เทากับ 1.5-10.0 พบวา คา COD/NO3--N เทากับ 6.0 จะมีประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนสูงสุด
การทดลองสวนที่สาม เปนการคํานวณหาคาคงที่ของกระบวนการไนทริฟเคชันและกระบวน
การดีไนทริฟเคชันจากผลการทดลองของนํ้าเสียสังเคราะห พบวา คาคงที่ของกระบวนการไนทริฟ
เคชัน ไดแก อัตราการเติบโตจําเพาะสูงสุด ( µ N ,m ) เทากับ 0.6243 วัน-1 สัมประสิทธิ์ปริมาณ
ผลิตเซลล ( YN ) เทากับ 1.94 มก.MLVSS/มก.N สัมประสิทธิ์การเนาเปอย ( k d , N ) เทากับ 1.47
วัน-1 และคาคงที่ของกระบวนการดีไนทริฟเคชัน ไดแก อัตราการเกิด
ดีไนทริฟเคชันที่
20°C ( U DN ) เทากับ 0.0227 มก.NO3-N / (มก.MLVSS .วัน)
ในการทดลองสวนที่สี่ ใชนํ้าเสียจากโรงงานอาหารทะเล ซึ่งมีลกั ษณะสมบัติของนํ้าเสีย คือ
ความเขมขน BOD5 TKN และ pH เทากับ 306 mg/L 193 mg/L และ 7.73 ตามลําดับ พบวา
ความเขมขน BOD5 และ TKN จะตํากว
่ าคามาตรฐานนํ้าทิ้ง เมื่อเกิดกระบวนการไนทริฟเคชัน 7
วัน และกระบวนการดีไนทริฟเคชัน 7 วัน
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Abstract

This research was aimed to study the effect of the operating parameters of a wastewater
treatment system on the biological removal efficiency of nitrogen by nitrification and
denitrification process. The experiments were divided in to four parts. The first part and the
second part, nitrification and denitrification process, were performed in a reactor of 40 liters in
volume by using the synthetic wastewater as feed wastewater. The third part was to determine the
constants for the nitrification and denitrification process of aerated lagoon system. Finally, for the
fourth part, actual seafood wastewater was used as the feed.
In the first part for the nitrification process, oxygen was supplied to the wastewater to
achieve aerobic condition using an air diffuser. To study the effects of the parameters, the BOD,
TKN and microorganism concentration in the synthetic wastewater were varied from 0-4000
mg/L, 100-1200 mg/L and 0-600 mg/L, respectively and the pH was varied from 2.7-10.0. The
experimental results showed that the highest nitrate formation in the synthetic wastewater
contained microorganism of 600 mg/L which occured at the BOD, TKN and pH of 300 ± 50
mg/L, 300 ± 50 mg/L and 8.0 ± 0.2, respectively. The efficiency of nitrate formation and BOD
removal at the aeration time of 7 days was 89.24 and 94%, respectively.
In the second part, after 7 days in nitrification process, the denitrification process. The
experiments were performed in anoxic condition to study the effect of not adding a carbon source
and adding methanol or adding actual wastewater to produce a COD/NO3--N ratio of 3.8 on the
wastewater system. The experimental results showed that the detention times for removing
nitrogen in order to produce BOD and TKN concentration of less than the effluent standard
values for the three systems were 17, 7 and 14 days, respectively. The nitrogen removal
efficiencies of the three proposed systems at 7 days of denitrification process were 3.08, 93.73
and 20.93%, respectively. The nitrogen removal efficiency of the system at the varying
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COD/NO3--N ratio from 1.5-10.0 were studied by adding a carbon source from actual wastewater,
and the results showed that the highest efficiency was at COD/NO3--N ratio of 6.0.
In the third part, the nitrification and denitrification process constants of aerated lagoon
system were evaluated using the experimental results from the synthetic wastewater. The
experimental results showed that for the nitrification process constant, the maximum specific
growth rate ( µ N ,m ) was 0.6243 day-1, the yield coefficient ( YN ) was 1.94 mg.MLVSS/mg.N,
and the endogenous decay coefficient ( k d , N ) was 1.47 day-1, and the denitrification process
constant, the specific denitrification rate ( U DN ) was 0.0227 mgNO3-N / (mgMLVSS .day).
In the fourth part, seafood wastewater was used. The properties of the wastewater was a
BOD, TKN and pH of 306 mg/L, 193 mg/L and 7.73, respectively. The experimental result
showed that after 7 days of nitrification and 7 days of denitrification process, the BOD and TKN
concentration were less than effluent standard values.
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