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Aire – O2 Bio-ffilmTM 
Fixed Film Media System 

ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบใชต้วักลางตรงึเซลล ์Aire – O2 Bio-ffilmTM 

จากผูน้ าดา้นเทคโนโลย ีAeration Industries International, Inc. สหรัฐอเมริกา 
ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934 -7391-3    แฟ๊กซ.์  0-2934-7394    อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 
 

การก าจดัแอมโมเนยีตลอดท ัง้ปี โดยการใชต้วักลาง
ส าหรบัตรงึเซลล ์(Fixed Film Media) 

 Bio-ffilmTM เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบใหม่ของ Aeration Industries International., Inc. 
ท่ีช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับการพฒันาระบบให้สามารถก าจดัไนโตรเจนได้ตลอดทั้งปี 
ระบบ Bio-ffilmTM ใช้กระบวนการตัวกลางจมตัวเ พ่ือการยึดเกาะตัวของมวลชีวภาพ 
(Submerged Attached Growth Media) โดยตวักลางท่ีเลือกใชเ้ป็นเส้นใยแบบเฉพาะมีพ้ืนท่ีผิว
มาก ทางทีมงานวิจยัและพฒันาของ Aeration Industries International., Inc. ได้ท  าการใส่
ตวักลางดงักล่าวไปในระบบบ าบดัท่ีใช้เคร่ืองเติมอากาศแบบอดัพ่น Aire-O2 Triton เพ่ือให้
เช้ือจุลินทรียเ์กาะติดบนผิวและยงัเป็นการรักษาปริมาณจุลินทรียใ์นระบบด้วย เคร่ืองเติม
อากาศไดท้  าการติดตั้งในทิศทางท่ีจ่ายอากาศไปยงัตวักลางส่งผลให้เกิดการเติมอากาศและ
กวนผสมท่ีเหมาะสมวนตวัหลายรอบเพียงพอต่อการแขวนลอยของมวลชีวภาพ (Solids 
Suspension)  การบ าบดัธาตุอาหาร (Nutrient Treatment) และการแพร่กระจายของอ๊อกซิเจน 
(Oxygen Diffusion) อยา่งทัว่ถึง และตวัเคร่ืองเติมอากาศ Aire-O2 Triton ยงัท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพการก าจดัสูงสุด  เน่ืองจากความสามารถในการกวนผสมท่ีสูงท าให้น ้ ามีอุณหภูมิ
สูงข้ึนในฤดูหนาว ระบบน้ีเหมาะส าหรับใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชนท่ี
ตอ้งการปรับปรุงให้สามารถบ าบดัสารอาหารได้ตามข้อบงัคบัท่ีเขม้งวดข้ึน หรือจากการ
ขยายตวัของชุมชนท าให้มีมวลน ้าเสียท่ีตอ้งการบ าบดัเพ่ิมมากข้ึน 

จดุเด่นของระบบ Aire-O2 Bio-ffilmTM Fixed Film Media Benefits : 
 ความเขม้ขน้ของมวลชีวภาพในระบบท าให้มีประสิทธิภาพการก าจดัไนโตรเจนไดสู้งและ

สม ่าเสมอตลอดทั้งปี 
 อุปกรณ์ทุกช้ินประกอบเขา้กบัทุ่นลอยน ้า ท  าให้ติดตั้งไดง่้ายโดยเฉพาะการติดตั้งในสระน ้ า 

(Lagoon) ปัจจุบนั ไม่ตอ้งท าการก่อสร้างเพ่ิมเติม 
 เป็นกระบวนการท่ีไม่ตอ้งการการดูแลรักษา 
 มวลชีวภาพบนพ้ืนผิวตวักลางมีความเข้มข้นสูง (Dense Biomass) ท าให้เวลากกัพกั

ของแขง็ (SRT) ของระบบเพ่ิมข้ึน 
 หากเพ่ือตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจดับีโอดีให้เพ่ิมพูนข้ึนสามารถท าไดโ้ดยเพียง

การเพ่ิมตวักลาง (Media) เขา้ไปในระบบ 
 การเพ่ิมตวักลางจะส่งผลให้ค่า F/M ratio ลดลง เหมาะส าหรับการปรับปรุงระบบบ าบดัท่ี

ตอ้งรับภาระมลภาวะเพ่ิมข้ึน  (High Influent Load)  
 การใช้เคร่ืองเติมอากาศของ Aire-O2 Aerator แบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการหมุนวนของน ้ าเสีย

ตามแนวนอนหลายรอบ (Multiple Passes) ผ่านทางช่องระหว่างตวักลาง ท าให้การบ าบดัมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสูงสุด 

 กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียแบบตรึงเซลล์ (Fixed Film Process) เป็นระบบท่ีมีเสถียรภาพสูง 
มีความทนทานต่อภาวการณ์เพ่ิมอย่างฉับพลนั (Shock Load) ของปริมาณน ้ าเสียหรือ
ความเขม้ขน้ของน ้าเสียหรือสารพิษท่ีเขา้มาสู่ระบบไดดี้ 

 ในกรณีการติดตั้งในสระเติมอากาศสามารถแบ่งโซนการท างานได้โดยการติดตั้งผนังกั้น
แบบลอยน ้า (Floating Baffles) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการบ าบดั 

 

 



Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\15_Bio_Ffilm_ระบบบ าบัดน ้าเสยีแบบ ไบโอฟิลม์\15.00_Bio_Ffilm_ระบบบ าบัดน ้าเสยีแบบ ไบโอฟิลม์_TH.doc 2/3 April,  2008 

Aire – O2 Bio-ffilmTM  Fixed Film Media System 

 
 

ตัวอย่างขบวนการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบ าบัด : 

ปริมาณน ้าเสียเขา้สู่ระบบเฉล่ีย 1,900 ม3/วนั (0.5 MGD) น ้าเสียท่ีเขา้มามีความเขม้ขน้ของ BOD เฉล่ีย 220 มก./ล.  ของแขง็แขวนลอย
ทั้งหมด TSS เฉล่ีย 220 มก./ล. และไนโตรเจนทั้งหมด NH3-N เฉล่ีย 30 มก./ล. การปรับปรุงสระเติมอากาศกระท าโดยการแบ่งสระ
เติมอากาศออกเป็นสามโซนดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพแสดงการปรับปรุงระบบบ าบดัแบบสระเตมิอากาศดว้ย Bio-ffilmTM System 
 

โซนก าจดับโีอด ี(BOD Removal Zone) 

 

ใชก้ารติดตั้งผนังกั้นแบบลอยน ้ า (Floating Baffles) เพ่ือให้เกิดการแบ่งโซนอย่างชดัเจนในสระเติมอากาศส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบดัดีข้ึน กระบวนการบ าบัดบีโอดี BOD ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในโซนแรกโดยกลไกการเติบโตของจุลินทรียแ์บบแขวนลอย 
(Suspended Growth Treatment Mechanism) ซ่ึงเป็นวธีิการเล้ียงจุลินทรียใ์นระบบบ าบดัใหแ้ขวนลอยอยู่ในมวลน ้ า ใชเ้วลาเก็บกกัในโซน
แรกน้ี 7.9 วนั โดยใชเ้คร่ืองเติมอากาศ/กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 Triton® ขนาด 5 แรงมา้ จ านวน 4 ชุด ให้ความสามารถในการเติม
อากาศ/กวนผสมในอตัราท่ีสูง ท าให้อตัราการก าจดับีโอดีสูง  โดยน ้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการน้ีจะมีค่าบีโอดีลดลงเหลือเพียงประมาณ 20 
มก./ล. น ้ าเสียท่ีผา่นกระบวนการก าจดับีโอดีแลว้จะไหลไปสู่โซนไนตริฟิเคชัน่ (Nitrification Zone) 
 

โซนไนตรฟิิเคช ัน่ (Nitrification* Zone) 
 

ความเขม้ขน้ของแอมโนเนียในโซนแรกมีค่าประมาณ 25 มก./ล. NH3-N  เน่ืองจากตอ้งท าการก าจดับีโอดีออกไปก่อนจึงจะสามารถเปล่ียน
รูปไนโตรเจนไปเป็นไนไทรตแ์ละไนเทรต (ไนตริฟิเคชัน่ – Nitrification) ดงันั้นกระบวนการไนตริฟิเคชัน่จึงเกิดข้ึนในโซนท่ีหน่ึงน้อย
มาก กระบวนการไนตริฟิเคชั่นส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในโซนท่ีสอง ในโซนน้ีมีการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ/กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 
Triton® ขนาด 5 แรงมา้ จ านวน 2 ชุด และชุดตวักลาง (Fixed Film Media) แบบตรึงเซลลจ์  านวน 2 ชุด โดยในแต่ละชุดจะมีตวักลาง 10 
แผน่วางเรียงกนั การท างานร่วมกนัระหว่างตวักลางกบัเคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบอดัพ่น ท าให้เกิดสภาวะแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์แบบ
ส าหรับจุลชีพกลุ่มไนตริฟเออร์ (Nitrifiers) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลไกการบ าบดัแบบเกาะติด (Attached Growth) มีการจดัเรียงเคร่ืองเติม
อากาศและแผ่นตัวกลางในรูปแบบท่ีท าให้น ้ าเสียไหลวนผ่านตัวกลางได้ง่ายและทั่วถึงวนหลายรอบ (Multiple Passes) ท  าให้เกิด
ประสิทธิภาพการบ าบดัสูงสุดในโซนที่มีการวางตวักลาง (Bio- ffilm Channels) เวลาเก็บกกัของโซนน้ีเท่ากบั 2.3 วนั น ้ าเสียท่ีผ่านโซนน้ี
จะถูกบงัคบัใหไ้หลออกโดยแผน่ผนงักั้นไปสู่โซนตกตะกอน (Settling Zone) 

*   :  ไนตรฟิิเคช ัน่ เป็นการเปลีย่นแปลงสารประกอบไนโตรเจนไปเป็นไตไทรตแ์ละไนเทรต โดยแบคทเีรยีหรอืปฏกิริยิาของสารใดสารหนึง่กบักรดไนตรกิ 
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โซนตกตะกอน (Settling Zone) 

 

โซนท่ีสามเป็นโซนส าหรับแยกของแข็งแขวนลอยและมวลชีวภาพออกจากน ้ าเสียก่อนระบายน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัไปสู่แหล่งน ้ า ใน
โซนน้ีใช้เวลาเก็บกัก 2.1 วนั ท  าให้เกิดการเติบโตของสาหร่ายภายในโซนน้ีเกิดข้ึนน้อยมาก โดยขอ้มูลน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้
พบวา่มีค่าบีโอดี (BOD) 20 มก./ล. ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) 20 มก./ล. แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)  1 มก./ล. (ในฤดูร้อน) 
และ 4 มก./ล. (ในฤดูหนาว) 
 
 

ผู้น าด้านเทคโนโลยี 

Aeration Industries International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผูน้ าดา้นเทคโนโลยีระบบแผน่ตวักลางตรึงเซลลแ์ละระบบเติมอากาศ / กวนผสมประสิทธิภาพสูง 
 
ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 

 

  

 บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 

โทรศพัท ์ : 0-2934-7390-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  
            E-mail       :   sales@envitrade.co.th 

Website  : www.envitrade.co.th  
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