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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศึกษาปริ มาณตัวดูดซับซี โอไลต์-ไคโตซานทีเหมาะสมสําหรับการบําบัดแอมโมเนียมและซี โอดีใน
ระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโตซาน โดยควบคุมอัตราส่ วนการเติมอากาศต่อไม่เติมอากาศ
6:2 อายุตะกอนที 10 วันใช้นาเสี
ํ ยสังเคราะห์ทีมีค่าซี โอดี เท่ากับ 500-1300 มก./ล. จากการทดลองพบว่าวัสดุดูดซับ
ซี โอไลต์-ไคโตซานมีความสามารถในการดูด ซับแอมโมเนี ย มสู งสุ ด (qm) เท่ากับ 13.15 มก./ก. ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโตซานในการบําบัดแอมโมเนี ยม ทีซี โอดีในนําเข้ามีค่าเฉลียเท่ากับ 510, 1010
และ 1280 มก./ล. มีค่าร้อยละ76, 73 และ 71 ตามลําดับ ระบบเอสบีอาร์ มีค่าร้ อยละ 65, 65 และ 60 ตามลําดับ สําหรั บ
การบําบัดซี โอดีทีความเข้มข้นซี โอดี เฉลียเท่ากับ 510, 1010 และ1280 มก./ล. ระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโต
ซานมีประสิ ทธิภาพการบําบัดคิดเป็ นร้อยละ 83, 94 และ 94 ตามลําดับ ในขณะทีระบบเอสบีอาร์ มีประสิ ทธิ ภาพการ
บําบัดคิดเป็ นร้อยละ 78, 91 และ 91 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโตซานสามารถบําบัด
แอมโมเนียมและซี โอดีได้ดีกว่ารวมทังการบําบัดมีความคงทีกว่าระบบเอสบีอาร์ ทีทุกความเข้มข้นของซี โอดี
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Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan
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and Kwannate Sombatsompop*

Abstract
This research aims to determine the amount of zeolite-chitosan adsorbent and comparatively study
efficiencies of SBR and SBR zeolite-chitosan systems for removals of ammonium (NH4-N) and chemical oxygen
demand (COD). The ratio between aerated and unaerated period was 6:2 and the sludge retention time (SRT) was
controlled at 10 days. Synthetic wastewater having COD values between 500 and 1300 mg/L was used. Results
found that the maximum adsorption capacity (qm) of NH4-N was 13.15 mg/g for zeolite-chitosan adsorbent. The
NH4-N removal efficiencies at different the average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L were
76, 73 and 71% respectively in the SBR zeolite-chitosan system and 65, 65 and 60% respectively in the SBR
system. As well, efficiencies for COD removal of SBR-zeolite-chitosan system were 83, 94 and 94% at average
initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. The COD removal efficiency of SBR system
was 78, 91 and 91% at average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. It was clear
that the SBR zeolite-chitosan system yielded better and stable treatment efficiency than conventional SBR system.
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1. บทนํา

ชุมชนดังกล่าว ถ้าไม่มีการบําบัดก่ อนปล่อยลงสู่ แหล่ ง
นําสาธารณะ จะส่ งผลให้เ กิ ด สภาพนําเน่ า เหม็น เป็ น
อันตรายต่อสิ งมีชีวิตในนําและเสี ยประโยชน์ใช้สอยไป
ซึ งกระบวนการบําบัดนําเสี ยที เหมาะกับการบําบัดนํา
เสี ยชุมชนทีมีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ยน์ ัน
ก็คือกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ
ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor: SBR)
เป็ นระบบบําบัดนําเสี ยทางชีวภาพทีสามารถบําบัดนําเสี ย
ชุมชนได้เ ป็ นอย่างดี ระบบเอสบีอ าร์ มีการทํางานแบบ
เติ มเข้า -ถ่า ยออก ขันตอนของระบบประกอบด้วย การ
เติ มนําเสี ย (Fill) การบํา บัด (React) การตกตะกอน
(Settle) การถ่า ยนําทิ ง (Draw) และการพัก (Idle) ซึ ง
สามารถปรั บ เปลี ยนช่ว งเวลาให้มีค วามเหมาะสมกับ
ลัก ษณะของนํ าเสี ยระบบสามารถบํา บัด นําเสี ย ที มี
สารอิ น ทรี ย ์แ ละสารอาหารได้เ ป็ นอย่า งดี มีก ารศึ ก ษา
ระบบเอสบีอาร์ ในการบําบัดนําเสี ยจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ งนํา
เสี ยจากโรงฆ่าสัตว์มีสารอินทรี ยแ์ ละสารอาหารสู งโดย
ประกอบด้วยเลื อด โปรตี น ไขมัน และ สารแขวนลอย
เป็ นต้น [3] นอกจากนี ระบบเอสบี อ าร์ เ ป็ นระบบที มี
ขนาดเล็ก ไม่ต ้อ งบํา รุ งรั ก ษามากนัก ค่ า ใช้จ่า ยในการ
ดําเนินการของระบบตํา ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนง่ายต่อการและ
ควบคุ ม [4] สามารถปรั บ เปลี ยนวัฏ จัก รการทํางานให้
เหมาะสมกับการบําบัดนําเสี ยแต่ละประเภทได้เป็ นอย่าง
ดี ระบบ เอสบี อ าร์ สามารถปรั บ เปลี ยน และเพิ ม
ประสิ ทธิภาพของระบบโดยการใช้ร่วมกับวัสดุตวั กลาง
เพื อให้ จุ ลิ น ทรี ย ์ยึ ด เกาะทังแบบเคลื อนที ได้ (Moving
bed) และแบบไม่เคลือนที (Fixed bed) จากการสื บค้น
งานวิจยั ทีผ่านมาของ Sombatsompop et al. [5] ได้ศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดนําเสี ยจากฟาร์ มสุ กรด้วยระบบ
Moving bed-SBRทีมีตวั กลางยึดเกาะและระบบเอสบีอาร์

ซี โอไลต์-ไคโตรซาน จัดเป็ นวัสดุดูดซับสังเคราะห์
ชนิดใหม่ ทีสังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิง นํามาขึนรู ปเป็ น
เม็ด โดยการนํา ซี โ อไลต์สั งเคราะห์ แ ละไคโตรซานที
สกัดได้จากเปลือกกุง้ โดยซี โอไลต์ถูกสังเคราะห์ขึนจาก
ตะกอนดิ น จากระบบผลิ ต นํ าประปาซึ งมี สั ด ส่ วน
องค์ป ระกอบหลัก เป็ น SiO2/Al2O3 เท่ า กับ 1.89 โดย
ซี โ อ ไ ล ต์ ที สั งเ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น ซี โ อ ไ ล ต์ ช นิ ด Na-A
(Na12Al12Si12O4827H2O) ซึ งมี คุ ณ สมบัติ ใ นการดู ด ซั บ
(NH4)2SO4 ได้ 9.597 มก./ก. [1] สํ า หรั บ ไคโตรซาน
Kririn et al.[2] ได้ทาํ การศึกษาการใช้ไคโตรซานทีสกัด
จากเปลือกสัตว์ได้แก่ เปลือกกุง้ หอยและปู มาทําการดูด
ซับแอมโมเนี ย ม จากการศึก ษาพบว่ า ไคโตรซานจาก
เปลือกกุง้ มีคุณสมบัติในการดูดซับแอมโมเนี ยมได้ดีกว่า
ไคโตรซานจากเปลือกหอยและปู การนําวัสดุดูดซับมา
ใช้ในการบําบัดนําเสี ยจึ งเป็ นแนวทางหนึ งในการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบํา บัด อี กทังชนิ ด ของตัวดู ดซั บเป็ น
ปัจจัยหลักต่อประสิ ทธิ ภาพและต้นทุนของระบบบําบัด
การประยุกต์หลัก การนํากลับมาใช้ใหม่เพือลดปริ มาณ
ของเสี ยและสร้างมูลค่าของเสี ยชุมชน จึ งเป็ นสิ งทีผูว้ ิจัย
ให้ความสํา คัญและเป็ นแนวทางหนึ งทีจะนํามาซึ งการ
ลดมลพิ ษ ที เกิ ด ขึ นจากนําเสี ย ชุมชนที มีอ งค์ป ระกอบ
ของสารอินทรี ยแ์ ละสารประกอบไนโตรเจน
นําเสี ยชุมชนเป็ นนําเสี ยทีมีความสกปรกในรู ปของ
สารอินทรี ย ์ เกิดจากกิจวัตรประจําวันของประชาชนที
อาศัยอยู่ในชุมชน โดยนําเสี ยชุมชนจะมีองค์ประกอบ
ทัวไป คื อ สารอินทรี ย ์ สารอนิ นทรี ย ์ เช่น แอมโมเนี ย
จากการย่ อ ยสลายโปรตี น เป็ นต้น ธาตุ อ าหาร ได้แ ก่
ไ น โ ตร เ จ น ฟ อ ส ฟ อ รั ส แ ล ะ ส า ร พิ ษ ที มา จ า ก
อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อน จากองค์ ป ระกอบนําเสี ย
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จากการทดลองพบว่ า เมื อเพิ มอั ต ราภาระบรรทุ ก
สารอิ น ทรี ย ์ (Organic loading) เท่ า กับ 0.59-2.36 กก.
ซี โอดี /ลบ.ม. วั น ระบบ Moving bed-SBR ให้
ประสิ ทธิภาพในการบําบัดดีกว่าระบบเอสบีอาร์ สําหรั บ
Rahimiet al. [6] ใช้ระบบ Fixed bed sequencing batch
recator (FBSBR) สําหรั บบําบัดนําเสี ยทีมีปริ มาณอัตรา
ภาระบรรทุกสารอิ นทรี ย ์อยู่ใ นช่ว ง 0.5-1.5 กก.ซี โอดี /
ลบ.ม.วัน ระบบให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบํา บัด ซี โ อดี
ไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส คิดเป็ นร้ อยละ 90-96, 60-88
และ 76-90 ตามลํา ดับ Sombatsompop et al. [7]
ทําการศึกษาผลกระทบของวัฎจักรในการเติมอากาศ ทีมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัดนําเสี ยในระบบเอสบีอาร์
ซึ งกําหนดอัตราส่ วนการไม่เติมอากาศต่ออัตราส่ วนการ
เติมอากาศเป็ น 2:6, 4:4 และ 6:2 ตามลําดับ ควบคุมอายุ
ตะกอนที 10 วัน ในนําเสี ย สั ง เคราะห์ มีค่ า ซี โ อดี 500
มก./ล. ผลการทดลองพบว่ า ซี โ อดีข องนําทีไหลออกที
ผ่า นการบํา บัดในระบบเอสบี อาร์ ที มีอ ัต ราส่ ว นการไม่
เติมอากาศ ต่ออัตราส่ วนการเติมอากาศเป็ น 2:6, 4:4 และ
6:2 มีค่าเท่ากับ 59, 45 และ 32 มก./ล. ตามลําดับ คิดเป็ น
ประสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด เท่ า กับ ร้ อยละ 88, 91 และ 94
ตามลําดับ ปริ มาณค่า เฉลียแอมโมเนี ยในนําเข้าเท่า กับ
110 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนี ย
ของนําที ไหลออกในระบบที มีอ ัต ราส่ ว นการไม่เ ติ ม
อากาศต่ออัตราส่ วนการเติมอากาศเป็ น 2:6, 4:4 และ 6:2
มีค่าเท่ากับร้อยละ 75, 53 และ 13 ตามลําดับ นันแสดงว่า
อัตราส่ วนการไม่เติมอากาศต่อการเติมอากาศเท่ากับ 6:2
มีความเหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัดซี โอดีและ
แอมโมเนียไนโตรเจน
ในงานวิจยั นีเป็ นการศึกษาประสิ ทธิภาพการบําบัดนํา
เสี ยด้วยระบบเอสบีอาร์ โดยการนําวัสดุทีมีความสามารถ
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ในการดูดซับแอมโมเนียได้ดีมาขึนรู ปเป็ นเม็ดด้วยไคโต
ซานจากเปลือ กกุง้ ซึ งได้มีการศึกษาวิจัย เบืองต้นพบว่ า
การผสมซี โอไลต์ลงในไคโตซานแล้วขึนรู ปเป็ นวัสดุเม็ด
ผสม มีคุ ณ สมบัติ ใ นการดู ด ซั บแอมโมเนี ย ได้ดี [2] ซึ ง
การนําวัสดุ ดูด ซับ มาใช้ร่ว มกับระบบเอสบีอ าร์ เป็ นอี ก
ทางเลือกหนึงในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการบําบัด ดังนัน
งานวิ จัยนี จี งทําการศึก ษาเปรี ย บเที ยบประสิ ทธิ ภ าพใน
การบําบัดนําเสี ยด้วยระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์
ร่ วมกับซี โอไลต์-ไคโตซาน เพือเป็ นอีกแนวทางหนึ งใน
การพัฒนาระบบเอสบีอาร์ ให้มีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ น และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในระบบบําบัดสําหรั บกําจัด
แอมโมเนียมต่อไป

2. อุปกรณ์และวิธีการวิจยั
2.1 วัสดุและอุปกรณ์
ถังปฏิกิริยาทีใช้ในการทดลองเป็ นถังรู ปทรงกระบอก
มีค วามจุ 6 ลิ ต ร ปริ มาตรที ใช้จ ริ งในการทดลองคื อ
5 ลิต ร ทําจากอะคริ ลิ กใสขนาดเส้น ผ่า นศู นย์ก ลาง 14
ซม. สู ง 40 ซม. หนา 3 มม. ใช้มอเตอร์ ยีห้อ Takanawa
รุ่ น DS-400 (Japan) 12 โวลต์/5 แอมป์ ความเร็ วรอบ 60
รอบ/นาที ใช้เครื องเติมอากาศยีห้อ Aquarium รุ่ น ACO9903 เ ค รื อ ง ตั ง เ ว ล า ที ใ ช้ เ ป็ น ยี ห้ อ Controlmax
Mechanical Timer รุ่ น TM106D หม้อ แปลง 220 โวลต์
เป็ นไฟ 12 โวลต์ ใช้ข อง KENJI รุ่ น K-01 การติ ด ตัง
ระบบเอสบีอาร์ แสดงดังรู ปที 1 สําหรับนําเสี ยทีใช้ในการ
ทดลองใช้น าเสี
ํ ย สั งเคราะห์ (Glucose 235 มก./ล.
Soy protein 250 มก./ล., NH4Cl 115 มก./ล., KH2PO4
43 มก./ล., CaCl2 10 มก./ล., MgSO4-H2O 10 มก./ล.,
FeCl3 3 มก./ล., และ NaHCO3 150 มก./ล. สํา หรั บ
ปริ มาณซี โอดี 500 มก./ล.) ในการทดลองจะเตรี ยมนําเสี ย
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สังเคราะห์ทีมีความเข้มข้นสู ง (Stock Solution) เก็บไว้ใน
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิที 5๐C เมือนํามาใช้ตอ้ งทําการเจื อจาง
นําเสี ยสังเคราะห์ดว้ ยนําประปาเพือให้มีความเข้มข้นของ
ซี โอดีตามต้องการทีมีค่าซี โอดีเ ท่ากับ 500, 1000 และ
1200 มก./ล. องค์ป ระกอบของนําเสี ย สั งเคราะห์ มี
สารอาหารทีจําเป็ นต่อการเติบโตของจุ ลินทรี ยใ์ นระบบ
บํา บัด และมีอ งค์ป ระกอบที ใกล้เ คี ย งกับ นําเสี ย ชุมชน
จุลินทรี ยท์ ีนํามาใช้ในการทดลอง เป็ นตะกอนจุ ลินทรี ยท์ ี
ได้จากระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ จากบริ ษทั ปทุมธานี บริ ว
เวอรี จํากัด ซี โอไลต์ทีใช้เป็ นซี โอไลท์สังเคราะห์ ชนิ ด
Na-A (Na12Al12Si12O4827H2O) สังเคราะห์จากตะกอนดิน
โรงผลิ ตนําประปา [8] มีรู ป ร่ า งเป็ นผลึ กทรงสี เหลี ยม
ลูกบาศก์ มีค่า BET surface area เท่ากับ 52.2 ตร.ม/ก.
และมีค่า Cation Exchange Capacity (CEC) เท่ากับ 1.07
มก.สมมูลย์/ก. และมีองค์ประกอบทางเคมี SiO2 52.5,
Al2O3 31.2, Fe2O3 9.5, CaO 1.0, MgO 1.04 และ TiO2
ร้ อ ยละ0.86 สํา หรั บ ไคโตซานที นํา มาประกอบการ
ศึกษาวิจยั เป็ นไคโตซานทีสกัดจากเปลือกกุง้ [2]
2.2 วิธีการทดลอง
การทดลองนีแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนดังนี ขึนตอนที
1 คื อ การขึ นรู ป ซี โ อไลต์-ไคโตรซาน และการศึ ก ษา
ไอโซเทอมการดู ด ซั บ ขันตอนที 2 เป็ นการศึ ก ษา
ประสิ ทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์
ซี โอไลต์-ไคโตรซาน
ขันตอนที 1
ทําการขึ นรู ป วัสดุ ดูดซั บซี โ อไลต์-ไคโตรซานโดย
นํา ซี โ อไลต์ สั ง เคราะห์ ช นิ ด Na-A สู ต รโมเลกุ ล
Na12Al12Si12O48•27H2O ที สั ง เคราะห์ จ ากตะกอนโรง
ผลิตนําปะปา [1] จํานวน 50 กรั ม ผสมกับสารละลาย

ไคโตซานทีเตรี ยมจากการผสมระหว่างไคโตรซานจาก
เปลือกกุง้ นําหนัก 5 ก. ผสมกับกรดอะซิ ติก ความเข้มข้น
ร้ อยละ 2 (ปริ มาตร:ปริ มาตร) ใช้เครื องปั นผสมให้เข้า
กันเป็ นเวลา 24 ชัวโมง แล้วนํามาหยดเป็ นเม็ดขนาด 3.4
± 0.2 มม. (ค่าเฉลี ย ± ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน จํา นวน
ข้อมูล เท่ากับ 50) ลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 1 นอร์ มอล (Normality: N) โดยใช้หลอด
หยดสาร ดังรู ปที 2 จากนันกรอง ซี โอไลต์-ไคโตซานที
ได้ออกแล้วล้างด้วยนํากลัน จนกระทังนําล้างมีค่าพีเอช
ระดับกลาง (pH 6.5-7.0) นําเม็ดซี โอไลต์-ไคโตซานที
ได้ใส่ ในขวดทดลองจํานวน 10, 15, 25 และ 30 มล. เติม
นําเสี ยสังเคราะห์ 100 มล. ลงในขวดทดลอง และนําไป
เข้า เครื องเขย่ า เป็ นเวลา 1 ชัวโมง ทํา การแยกด้ว ย
กระดาษกรอง นํา สารละลายมาวัด ค่ า ความเข้ม ข้น
แ อ ม โ ม เ นี ย ม ด้ ว ย เ ค รื อ ง วั ด ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง
(Spectrophotometer) รุ่ น HACH DR 4000 นําข้อมูลที
ได้ไ ปสร้ า งกราฟไอโซเทอมการดู ด ซับ ซึ งเป็ นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง log q กับ log c และ 1/q กับ 1/C
ตามสมการของไอโซเทอมแบบฟรุ นดิ ช (Freundlich
Isotherm) (1) และไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ (Langmuir
Isotherm) (2) เพื อหาปริ มาณซี โ อไลต์-ไคโตซานที
เหมาะสมสํา หรั บ ใส่ ล งไปในระบบเอสบี อ าร์ ร่ ว มกับ
ซี โอไลต์-ไคโตซาน
log q = log KF +1/n(log C)
(1)
1/q = (1/(qm KL)(1/C) +1/qm

(2)

โดย q คือ ปริ มาณของตัวถูกดูดซับ (แอมโมเนี ยม) ทีถูก
ดูด ซั บ ที สภาวะสมดุ ล ต่ อปริ มาณตัว ดู ด ซับ (ซี โอไลต์ไคโตซาน)
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KF, KL คือ ค่าคงทีของไอโซเทอมแบบฟรุ นดิชและ
แลงเมียร์
C คื อ ความเข้มข้น ของตัว ถู ก ดู ด ซั บ ที เหลื อ อยู่ใ น
สภาวะสมดุล
qmคื อ ปริ มาณตัว ถู ก ดู ด ซั บ ที ถู ก ดู ด ซั บ สู งสุ ดบน
พืนผิวของตัวดูดซับ
1/n คือ ค่าคงทีจากสมการไอโซเทอมแบบฟรุ นดิช
ขันตอนที 2
เป็ นการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภาพของระบบบําบัด โดย
เริ มจากการนํา ตะกอนจุ ลินทรี ยม์ าเลียงในระบบเอสบี
อาร์ โดยควบคุมอายุตะกอนที 10 วัน [9] ระบบเอสบี
อาร์ มีวฏั จักรการทํางานดังนี 1 วัฏจักรจะประกอบด้วย

ช่ว งการเติ มนําเสี ย 1 ชัวโมง ช่วงการบําบัด 8 ชัวโมง
โดยใช้อตั ราส่ วนการเติมอากาศต่ออัตราส่ วนการไม่เติม
อากาศที 6:2 [7] ช่วงตกตะกอน 2 ชัวโมง ช่วงถ่ายนําทิง
1 ชัวโมง เลียงตะกอนจุ ลินทรี ยจ์ นกระทังคุน้ เคยกับนํา
เสี ย โดยพิจารณาจากค่ามวลตะกอนจุ ลินทรี ยใ์ นถังเติม
อากาศ (Mixed liquor suspended solid : MLSS)
หลัง จากได้ข ้ อ มู ล ปริ มาณซี โอไลต์ -ไคโตซานที
เหมาะสมและการเลียงตะกอนจุ ลินทรี ยใ์ ห้คุน้ เคยกับนํา
เสี ยแล้ว จึงนํามาศึกษาเปรี ยบเทียบหาประสิ ทธิ ภาพการ
บํา บั ด ซี โอดี สารประกอบไนโตรเจนและปริ มาณ
ของแข็ ง แขวนลอยในระบบเอสบี อ าร์ และระบบ
เอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโตซาน

รูปที 1 การติดตังระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับซี โอไลต์-ไคโตซาน
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แบบฟรุ นดิ ช แสดงถึ ง ความสามารถในการดู ด ซั บ
แอมโมเนี ยมด้วยวัสดุดูดซับซี โอไลท์ขไคโตซาน มีค่ า
เท่ากับ 0.12 ล./ก. และจากการพิจารณาไอโซเทอมการ
ดูดซั บดังกล่าวเพิ มเติมพบว่ า ค่า 1/n มีค่า เท่ ากับ 0.77
สามารถอธิ บายได้ว่า วัสดุดูดซับชนิ ดนี มีความชืนชอบ
สารแอมโมเนี ย มหรื อวัส ดุ ดู ด ซั บ สามารถดู ด ซั บ สาร
แอมโมเนียมได้ดี และมีค่า R2 (สัมประสิ ทธิสหสัมพัทธ์)
แสดงความสอดคล้องของข้อมูลต่อสมการไอโซเทอม
แบบฟรุ นดิช เท่ากับ 0.879
รู ปที 4 แสดงไอโซเทอมการดูดซับแอมโมเนี ยมด้วย
สมการไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ ซึ งไอโซเทอมแบบนี
จะใช้อธิบายกระบวนการดูดซับโดยสมมติให้การดูดซับ
เกิ ด ขึ นที ผิ ว ของวัส ดุ ดู ดซั บ เพี ย งชันเดี ย ว (Monolayer
adsorption) และเมือตัวถูกดูดซับได้ถูกดูดซับไว้แล้วจะ
ไม่มีการคายออกจากบริ เวณพืนทีผิ วตัว ดูด ซับ โดยค่ า
KL เป็ นค่ า คงที ของสมการไอโซเทอมแบบแลงเมีย ร์
และค่า qm คือปริ มาณของแอมโมเนียมทีถูกดูดซับสู งสุ ด
ต่อปริ มาณของวัสดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน ซึ งมีค่า
เท่ า กับ 13.15 มก./ก. แสดงให้เ ห็ น ว่ า วัส ดุ ดู ด ซั บ
ซี โอไลต์-ไคโตซานทีผลิตได้ให้ประสิ ทธิภาพการดูดซับ
ที ดี นอกจากนี ค่ า สั มประสิ ท ธิ สหสั ม พัท ธ์ (R2) มีค่ า
เท่ า กับ 0.877 ซึ งมีค่ า ใกล้เ คี ย งกัน กับ ไอโซเทอมการ
ดูด ซับ จากสมการของฟรุ นดิ ช นันแสดงว่ าการดูด ซั บ
สารแอมโมเนี ย มด้วยวัส ดุ ดู ด ซับ ซี โ อไลต์-ไคโตซาน
สอดคล้ อ งกั บ ทั งสองสมการ เมื อเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถในการดูดซับกับวัสดุดูดซับซี โอไลท์อืนๆ
ที สั งเคราะห์ จ ากตะกอนนําประปา และเบนโทไนท์
(Bentonite) ดังตารางที 1 พบว่าวัสดุดูดซับในงานวิจัยนี
(Zeolite-Chitosan) มีค่า qm มากกว่าวัสดุดูดซับซี โอไลท์
ทัวไป (Zeolite) ในขณะทีเมือเปรี ยบเทียบกับวัสดุดูดซับ

รูปที 2 วัสดุดูดซับซี โอไลต์-ไคโตซาน

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 การศึ กษาไอโซเทอมการดูดซั บจากสมการฟรุ นดิช
และแลงเมียร์
ไ อ โ ซ เ ท อ มก า ร ดู ดซั บ เ ป็ น ก า ร อ ธิ บ า ย ถึ ง
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูดซับระหว่างค่าความ
เข้มข้นทีสมดุลกับจํานวนของตัวถูกดูดซับทีมีการดูดซับ
ที อุ ณ หภู มิ ค งที ผลที ได้จ ากการศึ ก ษานํา มาทํา การ
เปรี ยบเทียบไอโซเทอมการดูด ซับระหว่างสมการของ
ฟรุ นดิช และแลงเมียร์ โดยพิจารณาความน่ าเชือถือและ
ความสอดคล้อ งของไอโซเทอมจากค่ า สั มประสิ ท ธิ
สหสัมพัทธ์ (R2) จากทัง 2 สมการ โดยทําการพิจารณา
จากกราฟความสัมพัน ธ์ทีมีค่า R2 ถ้าสมการใดมีค่า R2
มากกว่าหรื อเข้าใกล้ 1 มากทีสุ ด แสดงว่ามีผลสอดคล้อง
กับสมการนัน
รู ปที 3 แสดงไอโซเทอมของการดูดซับด้วยสมการ
ของฟรุ นดิ ช ซึ งเป็ นความสั ม พัน ธ์ แ บบลอการิ ทึ ม
ระหว่ า งความเข้มข้น ของแอมโมเนี ย มที เหลื อ อยู่ใ น
สภาวะสมดุ ล (log C) เป็ นแกน x และปริ มาณ
แอมโมเนียมทีถูกดูดซับต่อปริ มาณซี โอไลท์-ไคโตซาน
(log q) เป็ นแกน y จะได้ก ราฟเส้น ตรงที มีค วามชัน
เท่ากับ 1/n (n = Correction factor) และมีจุดตัดแกนใน
แนวตังเท่ากับ Kf ซึ งเป็ นค่าคงทีของสมการไอโซเทอม
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ไคโตซานทีผสมโพลี อะคริ ลิก แอซิ ด (Chitosan-PAA)
พบว่า วัส ดุดูด ซับในงานวิจัย นี มีค่ า qm น้อยกว่า ทังนี
เป็ นเพราะวัส ดุ ดู ด ซั บ ไคโตซานที ผสมโพลี อ ะคริ ลิ ก
แอซิ ด เป็ นวัส ดุ ที ทํา การปรั บ ปรุ งโดยการเชื อมขวาง
(Chemical cross-link) ด้ว ยการเติ มสารเคมีป ระเภท
ก ร ด อ ะ ค ลิ ลิ ก เ พิ มเ ติ ม ทํ า ใ ห้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ในการดู ด ซั บ แอมโมเนี ย มในรู ป ไนโตรเจนได้สู งถึ ง
109.20 มก./ก. ผลงานวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการ
ปรั บปรุ งผิววัสดุดูดซับมีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพการดูด
ซับสู งขึน

รู ป ที 4 ไอโซเทอมการดู ด ซั บ สารแอมโมเนี ย มในรู ป
ไนโตรเจน (NH4-N) โดยใช้สมการแลงเมียร์ (Langmuir)

ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับ
สารแอมโมเนียมในรู ปไนโตรเจน (NH4-N) ของวัสดุดูด
ซับชนิดต่างๆ
Absorbent material qm (mg/g)
References
Zeolite-Chitosan
13.13
This study
Zeolite
9.59
[1]
Chitosan-PAA
109.20
[11]

3.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าซีโอดี สารไนไตรท์ ไนเตรท และ
ของแข็งแขวนลอย
จากรู ปที 5 แสดงความเข้มข้นซี โอดีในนําก่อนและ
หลังการบําบัดด้ว ยระบบเอสบี อาร์ (SBR) และระบบ
เอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน
(SBR Zeolite-Chitosan)โดยมีค่าซี โอดีในนําก่อนบําบัด
เฉลียเท่ า กับ 510, 1010 และ1280 มก./ล. ตามลํา ดับ
หลังจากบําบัดแล้วมีค่าลดลงอย่างเห็น ได้ชดั โดยทีค่ า
ซี โอดีหลังบําบัดในระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุ
ดูด ซั บ ซี โ อไลท์-ไคโตซาน มีค่า เท่ า กับ 86, 65 และ
77 มก./ล. ตามลํา ดับ ในขณะที ระบบเอสบีอ าร์ มีค่ า
เท่ากับ 104, 79 และ 107 มก./ล. ตามลําดับ ซึ งคิดเป็ น
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเท่ ากับ ร้ อยละ 83, 94 และ 94
ตามลําดับ ในระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับ
ซี โ อไลท์-ไคโตซาน สํา หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด
ของระบบเอสบีอาร์ มีค่าประสิ ทธิ ภาพการบําบัดซี โอดี
เท่ากับร้อยละ78, 91 และ 91 ตามลําดับ (รู ปที 6)

รู ป ที 3ไอโซเทอมการดู ด ซั บ สารแอมโมเนี ย มในรู ป
ไนโตรเจน (NH4-N)โดยใช้สมการฟรุ นดิช (Freundlich)
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จะเห็ น ได้ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเอสบี อ าร์
ร่ วมกั บ การใส่ วั ส ดุ ดู ด ซั บ ซี โอไลท์ -ไคโตซานมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดซี โอดีดีกว่าระบบเอสบีอาร์
ทังนี อาจเกิดจากการใส่ ว ัสดุซีโอไลต์-ไคโตซานลงไป
ทําหน้าทีเสมือ นตัวกลางอยู่อ าศัย ของจุ ลินทรี ยซ์ ึ งเป็ น
การเพิ มพื นที ผิว ให้จุลิ นทรี ยย์ ึดเกาะมากขึนทํา ให้การ
ย่อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์โ ดยจุ ลิ น ทรี ย์มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิมขึน

รู ป ที 7 แสดงปริ มาณแอมโมเนี ยมในนําเสี ยก่ อ น
และหลังบําบัด จากการทดลองค่าปริ มาณแอมโมเนี ยม
ในนําเข้าสู่ ระบบบําบัดมีค่าเฉลียอยู่ที 100, 170 และ 180
มก./ล. ทีความเข้มข้นซี โอดีในนําเสี ยตังต้นเท่ากับ 500,
1000 1200 มก./ล. ตามลําดับ เมือผ่านระบบการบําบัด
แล้ว พบว่ า ระบบเอสบี อ าร์ ร่ ว มกับ การใส่ ว ัส ดุ ดู ด ซั บ
ซี โ อไลท์ -ไคโตซานมีค่ า แอมโมเนี ย มในนําหลังการ
บํา บัด เหลือ น้อยกว่ าระบบเอสบี อ าร์ ในช่ว งแรก 5-6
Cycle ที ทุ ก ๆ ความเข้มข้น ของซี โ อดี เมือพิ จ ารณา
ประสิ ทธิภาพการบําบัดแอมโมเนียไนโตรเจนดังรู ปที 8
จะเห็น ได้ว่า ทีความเข้มข้นเริ มต้นของซี โ อดีในนําเสี ย
เท่า กับ 500, 1000 และ 1200 มก./ล. ระบบเอสบี อาร์
ร่ วมกั บ การใส่ วั ส ดุ ดู ด ซั บ ซี โอไลท์ -ไคโตซานมี
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเท่ากับ ร้ อยละ 76, 73 และ 71
ตามลําดับ ในขณะทีระบบเอสบีอาร์ มีประสิ ทธิ ภาพการ
บําบัดทีร้อยละ 65, 65 และ 60 ตามลําดับ ทังนี เนื องจาก
การใส่ วสั ดุซีโอไลท์-ไคโตซาน ช่วยเพิมความสามารถ
ในการกําจัดแอมโมเนียมให้กบั ระบบ โดยเมือพิจารณา
ความเข้มข้น ของแอมโมเนี ย มในนําทิ งระหว่ างระบบ
เอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับ
ซี โ อ ไ ล ท์ -ไ ค โ ต ซ า น พ บ ว่ า ค ว า มเ ข้ ม ข้ น ข อ ง
แอมโมเนียมในนําทิงของระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่
วัสดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซานมีค่าตํากว่าระบบเอสบี
อาร์ อย่ า งชั ด เจน ซึ งเป็ นผลจากกลไกการดู ด ซั บ
แอมโมเนี ย มโดยซี โ อไลต์ -ไคโตซานทํา ให้ ป ริ มาณ
แอมโมเนี ย มลดลงอย่างรวดเร็ ว ในทุกช่วงสัปดาห์แรก
ของการทดลองของแต่ ล ะความเข้ม ข้น ของซี โ อดี
หลังจากนันจะเห็ นว่าปริ มาณแอมโมเนี ยมของทังสอง
ระบบมี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั น ทั งนี เกิ ด จากวั ส ดุ ดู ด ซั บ
ซี โอไลท์-ไคโตซานเกิ ดการแตกออกจากกันเนื องจาก

Influent

รูปที 5 ปริ มาณซี โอดีก่อนและหลังบําบัดด้วยระบบเอส
บีอาร์ (SBR) และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูด
ซับซี โอไลท์-ไคโตซาน (SBR Zeolite-chitosan)
Influent

รูปที 6 ประสิ ทธิภาพการกําจัดซี โอดีทีระยะเวลาต่างๆ
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แรงเฉื อ นของนําที เกิ ด จากสภาวะการเติ มอากาศใน
ระบบบําบัดแบบเอสบีอาร์ ซึ งเป็ นข้อจํากัดของวัสดุดูด
ซับชนิ ดนี ดังแสดงในรู ปที 9 นอกจากนี เมือกลไกการ
ดู ด ซั บ ข อ งวั ส ดุ ดู ด ซั บ เ กิ ดก า ร อิ ม ตั ว จ ะ ทํ า ใ ห้
ความสามารถในการดู ด ซั บ ลดลง ดัง นั นการบํา บัด
แอมโมเนียมจะเข้าสู่ กระบวนการกําจัดทางชีวภาพด้วย
ตะกอนจุลินทรี ยใ์ นนําและจุลินทรี ยท์ ีเกาะบริ เวณพืนผิว
วัสดุดูดซับ กลไกการช่วยดูดซับช่วงแรกเช่นนีเหมาะกับ
นําเสี ยทีมีปริ มาณแอมโมเนียมสู งๆ เพือลดความเป็ นพิษ
ใ ห้ ก ั บ ร ะ บ บ บํ า บั ด ท า งชี ว ภ า พ ก า ร ล ดล งข อ ง
แ อ มโ มเ นี ย มใ น ช่ ว ง ห ลั ง อ า จ เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร
กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน (Nitrification) ทีเกิดขึนกับ
ทังสองระบบ ซึ งแอมโมเนียมจะถูกเปลียนไปเป็ น NO2(Nitrite) และ NO3- (Nitrate) ตามลําดับ ดังรู ปที 10 และ
11 ซึ งแสดงปริ มาณ NO2--N (ไนไตรท์ในรู ปไนโตรเจน)
และ ปริ มาณ NO3--N (ไนเตรทในรู ป ไนโตรเจน) ที
ระยะเวลาบําบัด ต่างๆและระดับ ความเข้มข้นซี โ อดีตงั
ต้นที 500, 1000 และ 1200 มก./ล. ตามลําดับ

ระบบเอสบีอาร์ ร่ วมกับการใส่ วสั ดุ ดูดซับซี โอไลท์-ไค
โตซาน (SBR Zeolite-chitosan)
Influent

รู ป ที 8 ประสิ ทธิ ภ าพการกํา จั ด แอมโมเนี ย มในรู ป
ไนโตรเจน (NH4-N) ด้วยด้ว ยระบบเอสบี อาร์ (SBR)
และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับซี โอไลท์ไคโตซาน (SBR Zeolite-chitosan)

Influent

รูปที 9 วัสดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน (Zeolite-Chitosan
adsorbent) ก่อนและหลังบําบัด
จากรู ป ที 10 แสดงปริ มาณ NO2--N และ รู ป ที 11
แสดงปริ มาณ NO3--N ของระบบเอสบี อาร์ และระบบ
เอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน
โดยทําการตรวจวัดทุกๆ 2 วัน ในแต่ละความเข้มข้นของ
ซี โอดี พบว่าปริ มาณ NO3--N เฉลียของทังสองระบบมี
ค่า สู งขึ นเมือระบบมีป ริ มาณการป้ อนคาร์ บ อนในรู ป

รูปที 7 ปริ มาณแอมโมเนี ยมในรู ปไนโตรเจน (NH4-N)
ก่อ นและหลังบํา บัดด้ว ยระบบเอสบี อาร์ (SBR) และ
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ดูดซับซี โอไลต์-ไคโตซานลงไป ทําให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การกําจัดของแข็งแขวนลอยดีขึน เนื องจากจุ ลินทรี ยใ์ น
ระบบสามารถยึดเกาะบริ เวณผิวของวัสดุดูดซับซึ งช่วย
เพิ มความสามารถในการตกตะกอนให้ดี ขึ นปริ มาณ
ของแข็ ง แขวนลอยที จะหลุ ด ออกไปจากนําทิ งอั น
เนืองจากจุลินทรี ยจ์ ึงมีค่าลดลง

ซี โ อดี สู ง ขึ น นันเป็ นการยื น ยัน ว่ า ทังสองระบบเกิ ด
กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน โดยระบบทังสองได้ควบคุม
ปริ มาณออกซิ เจนละลายนํ าในปริ มาณที เพี ย งพอ
(Dissolve Oxygen: DO) ไม่น้อยกว่า 2 มก./ล. [9] ซึ ง
เป็ นปริ มาณออกซิ เจนที เพี ย งพอสํ า หรั บ การเกิ ด
กระบวนการไนตริ ฟิ เคชัน ทังนี เมื อพิ จ ารณาความ
เข้มข้น ของ NO3--N พบว่ าระบบเอสบี อาร์ มีค่ าความ
เข้มข้น NO3--N น้อยกว่าระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่
วัส ดุ ดู ด ซั บ ซี โ อไลท์ -ไคโตซาน อย่ า งไรก็ ต ามหาก
พิ จ ารณาค่ า ความเข้ ม ข้ น NO2--N จะพบว่ า ระบบ
เอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน
มีค่ า ความเข้มข้น NO2--N สู งกว่ าระบบเอสบี อาร์ โ ดย
เฉพาะทีความเข้มข้น ซี โอดีต าํ ผลการทดลองดังกล่า ว
ชีให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการเกิดขบวนการดีไนตริ ฟิ เคชัน (Denitrification) ร่ วมด้วย แม้ปริ มาณดีโอจะถูก
ควบคุมให้มีค่าไม่น้อยกว่า 2 มก./ล. ซึ งในระบบเอสบี
อาร์ ร่ ว มกับ การใส่ ว ัส ดุ ดู ด ซั บ ซี โ อไลท์ -ไคโตซานมี
แนวโน้มการเกิดขบวนการดีไนตริ ฟิเคชันทีดีกว่าระบบ
เอสบี อ าร์ อั น เนื องมาจากจุ ลิ น ทรี ย์ แ บบตรึ งฟิ ล์ ม
(Biofilm) ทีเกิดขึนและยึดเกาะบริ เวณพืนผิววัสดุดูดซับ
รู ปที 12 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณ
ของแข็งแขวนลอยในนําภายหลังการบําบัดในระบบเอส
บี อ าร์ แ ละระบบเอสบี อ าร์ ร่ ว มกับ การใส่ ว ัส ดุ ดู ด ซั บ
ซี โอไลท์-ไคโตซานทีค่าความเข้มข้นซี โอดีในนําเสี ยตัง
ต้นเท่ากับ 500, 1000 และ 1200 มก./ล. โดยทําการเก็บ
ตัว อย่ า งมาวิ เ คราะห์ ทุ ก ๆ 2 วัน ในแต่ ล ะช่ว งความ
เข้มข้น ของซี โ อดี จะเห็ น ได้ว่า ระบบระบบเอสบี อ าร์
ร่ วมกั บ การใส่ วั ส ดุ ซี โอไลท์ -ไคโตซานมี ป ริ มาณ
ของแข็งแขวนลอยในนําทิงน้อยกว่าระบบเอสบีอาร์ ทุก
กรณี ความเข้มข้น ซี โ อดี แสดงให้เห็ นว่ าการเติมวัส ดุ

รูปที 10 ปริ มาณไนไตร์ ทในรู ปไนโตรเจน (NO2--N) ใน
ระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุ
ดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซานทีระดับความเข้มข้นซี โอดีใน
นําเสี ยระหว่าง 500 ถึง 1000 มก./ล.

รูปที 11 ปริ มาณไนเตรทในรู ปไนโตรเจน (NO3--N) ใน
ระบบเอสบีอาร์ และระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุ
ดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซานทีระดับความเข้มข้นซี โอดีใน
นําเสี ยระหว่าง 500 ถึง 1000 มก./ล.
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นอกจากนี ระบบเอสบี อ าร์ ร่ ว มกับ การใส่ ว ัส ดุ ดู ด ซั บ
ซี โอไลท์-ไคโตซาน ยังสามารถช่วยลดความเป็ นพิษจาก
สารแอมโมเนียมในนําเสี ยให้กบั ระบบบําบัดได้อีกด้วย
การนําวัสดุซีโอไลท์-ไคโตซาน มาใช้ร่วมกับระบบบัด
ทางชี ว ภาพจึ ง เป็ นแนวทางหนึ งในการช่ ว ยเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการบําบัดสารอินทรี ยแ์ ละสารไนโตรเจน

5. กิตติกรรมประกาศ

รูปที 12 ปริ มาณของแข็งแขวนลอยในนําทิงหลังการ
บําบัดทีปริ มาณซี โอดีในนําเสี ยตังต้นต่างๆ

ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ งแวดล้อมทีให้ส ถานทีในการทําวิ จัยและขอขอบคุ ณ
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ที ให้ ทุ น
สนับสนุนการทําวิจยั

4. สรุปผล
จากการทดลองพบว่ า วัส ดุ ดู ด ซั บ ซี โอไลต์-ไคโต
ซานมีค วามสามารถในการดู ด ซับ แอมโมเนี ย มสู งสุ ด
(qm) เท่ ากับ 13.15 มก./ก. การดู ด ซับ สอดคล้อ งกับ
สมการไอโซเทอมของฟรุ นดิชและแลงเมียร์ โดยมีค่า R2
ของสมการทังสอง เท่ากับ 0.879 และ 0.877 ตามลําดับ
สํา หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการกํา จัด ซี โ อดี ที ความเข้มข้น
เฉลียเท่ากับ 510, 1010 และ 1280 มก./ล. ระบบระบบ
เอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับซี โอไลท์-ไคโตซาน
มีประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเท่ากับร้ อยละ 83 94 และ 94
ตามลํา ดับ ในขณะที ระบบเอสบี อ าร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 78, 91 และ 91 ตามลํา ดับ สํา หรั บ
ประสิ ทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียมในรู ปไนโตรเจน
ที ระดับ ความเข้มซี โ อดี ใ นนําเสี ย ตังต้น เท่ า กับ 500,
1000 และ 1200 มก./ล. มีค่าร้ อยละ 76, 73 และ 71
ตามลําดับ ระบบเอสบีอาร์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 65, 65 และ
60 ตามลําดับ ปริ มาณของแข็งแขวนลอยในนําภายหลัง
การบําบัดของระบบเอสบีอาร์ ร่วมกับการใส่ วสั ดุดูดซับ
ซี โอไลท์-ไคโตซาน มีปริ มาณน้อยกว่าระบบเอสบีอาร์
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