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เคร่ืองดักขยะแบบเกลยีวหมุนพร้อมส่วนบีบอดัขยะ 
จากผูผ้ลิต  CONPURA AB สวเีดน 

ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
โทร.   0-2934-7390-3  แฟ๊กซ์.  0-2934-7394  อีเมล. sales@envitrade.co.th 

 
 

เคร่ืองดักขยะแบบเกลยีวหมุนพร้อมส่วนบีบอดัขยะ 
 

จากปัญหาความยุ่งยากของการแยกขยะออกจากน ้ าเสีย และ
ปัญหาการล าเลียงขยะท่ีถูกแยกออกจากตะแกรง CONPURA จึงได้
ออกแบบตะแกรงดกัขยะแบบสกรูล าเลียงเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จาก
การทดลองและการทดสอบท าให้ไดเ้คร่ืองดกัขยะท่ีสามารถเป็นทั้งการ
ดักขยะ (Separation) ล าเลียงขยะ (Transportation) และบีบน ้ าออกจาก
ขยะ (Pressing or Dewatering) [หากตอ้งการ] อยู่ภายในเคร่ืองจกัรตวั
เดียวกนั 

 

ข้อดีของ CONPURA ConSieve TM Screw Screen Press 
 

 เป็นตะแกรงดักขยะ ล าเลียงขยะ และบีบอดัขยะรวมอยู่ในตวั
เดียวกนั เป็นชนิดท่ีวางในรางคอนกรีต หรืออยูภ่ายในรางเหล็ก
ไร้สนิมส าเร็จรูปใหเ้ลือก 

 ระบบ Shaftless Screw Screen หล่อส าเร็จปราศจากเพลากลาง  ท าให้ตดัปัญหาเร่ืองขยะประเภทเส้นใยตกคา้งและพนั
แกนเพลาหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได ้

 ออกแบบให้ใชก้บัความกวา้งของราง 300 - 500 มิลลิเมตร.  มีขนาดร่องตะแกรง 3 - 6 มิลลิเมตร. มีระบบท าความ
สะอาดตวัเองและท าความสะอาดขยะท่ีถูกบีบอดั (Rinse of Dewatering Unit)  

 มีระบบท าความสะอาด (Automatic Cleaning System) โดยอตัโนมติั  ณ จุดต่างๆ ใหเ้ลือกผา่นโซลินอยดว์าวล ์

 รางล าเลียงเป็นรางรูปตวัย ู(U) มีการบุดว้ยวสัดุท่ีทนทานต่อการเสียดสีและยงัถอดประกอบไดง่้าย 

 อตัราการล าเลียงขยะถูกออกแบบใหส้มัพนัธ์กบัอตัราการไหลผา่นของน ้ าเสีย และปริมาณความตอ้งการของการคดัแยก
ขยะและความสูงของจุดน าพาขยะออก 

 สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะก าจดัท้ิงลงได ้40-50% หลงัจากการบีบอดัก่อนปล่อยลงสู่ภาชนะรองรับ  



 

      CONPURA Shaftless Screw Screen Press ConSieve Series 

Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\01_Screening_ตะแกรงดักขยะ\01.05_CONPURA_ConSieve_TH.doc        page - 2                                                                Dec, 09  

 

 การใช้งาน 

ใชส้ าหรับระบบน ้ าเสียชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง และน ้ าเสียอุตสาหกรรมหลากประเภท มีรูตะแกรงหลาย
ขนาดใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสม ตะแกรงดกัขยะแบบสกรูจะท าการดกัขยะท่ีไหลมากบัน ้ าและล าเลียงไปตามรางล าเลียง
ขยะ ขยะจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนบีบอดั (หากตอ้งการ) เพ่ือแยกน ้ าออกจากขยะและลดปริมาตรของขยะ 

จากประสบการณ์การติดตั้งมามากกวา่ 25 ปีเป็นส่ิงยนืยนัไดว้า่ระบบสกรูเกลียวแบบไร้แกนกลาง (Spiral Screw 
Without Central Shaft) สามารถน าไปใชล้ าเลียงขยะไดอ้ยา่งดีเยีย่ม อุดตนัยากโดยมีการติดขนแปรงไนลอนไวท่ี้ขอบนอก
ของสกรูเกลียว เพื่อท าความสะอาดตะแกรงตลอดเวลา และการท่ีไม่มีแกนกลางท าใหข้ยะแบบเสน้ใยไม่สามารถพนัท่ีเพลา
หลีกเล่ียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ได ้

ขนาดของรูท่ีตะแกรงมีผลต่อประสิทธิภาพการดกัขยะ ตะแกรงดกัขยะจะมีขนาดพอดีกบัสกรูเกลียวและยงัถอด
ประกอบไดง่้าย 

กรณีขยะท่ีน าพาข้ึนเป็นมวลปฏิกลู (Discemible Amount of Fecal) หรือมีองคป์ระกอบของสารอินทรีย ์(Organic 
Matter) จะถูกชะลา้งดว้ยน ้ าจากหวัสเปรยใ์หส้ารอินทรียป์ะปนมากบัน ้ าเสียไหลยอ้นกลบัสู่รางเพ่ือเขา้สู่ระบบบ าบดัทาง
ชีวภาพเป็นอุปกรณ์เสริมได ้(หากตอ้งการ) 

การควบคุมเร่ิมและหยดุการท างานของเคร่ืองจกัรสามารถเลือกกระท าไดโ้ดยนาฬิกาตั้งเวลา (Timer) อุปกรณ์วดั
ความต่างระดบัของน ้ า (Differential Pressure Switch) หรืออุปกรณ์วดัความสูงของน ้ าหนกัเคร่ืองจกัรสูงเกินกวา่ก าหนด 
(High Differential Level) 

องคป์ระกอบของอุปกรณ์หลกัจะมีส่วนการชะลา้งขยะท่ีถูกบีบอดั และมีระบบชะลา้งขยะในส่วนน าพาและระบบ
ชะลา้งหนา้ตะแกรงเผื่อใหเ้ลือกเสริมเขา้ไปหากตอ้งการดว้ย  

รางล าเลียงเป็นรางรูปตวัย ู(U) มีการบุดว้ยวสัดุท่ีทนทานต่อการเสียดสีและยงัถอดประกอบไดง่้าย ติดตั้งท ามุม
เอียง 35 องศากบัแนวนอน เพ่ือพ้ืนท่ีการรับขยะและรับอตัราการไหลผา่นของน ้ าเสียไดม้ากข้ึน 

หน่วยแยกขยะ (Separation section) 

ตวัตะแกรงดกัเป็นชนิดรูตะแกรงร่อน (Perforate) วสัดุท าดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิมมีช่องวา่งระหวา่งรูตะแกรงดกั 3 -6 
มิลลิเมตร. มีขนแปรงแบบพิเศษ (Special Brush) ประกอบอยูท่ี่สกรูล าเลียงบริเวณส่วนน าพาขยะ (Transported Screw) เพื่อ
ท าความสะอาดร่องรูตะแกรงอยา่งอตัโนมติั ออกแบบใหร้องรับกบัรางกวา้งตั้งแต่ 300- 500 มิลลิเมตร. 

หน่วยล าเลียง  (Transport section) 

เป็นเกลียวหมุนแบบไร้แกนกลวงผลิตจากวสัดุคุณภาพสูง โดยการเคลือบสารป้องกนัการสึกหรอพร้อมใบกวาด
ชนิดถอดเปล่ียนได ้(Exchangeable Brush For Rinsing of The Screen Holes) เพื่อท าความสะอาดรูตะแกรงดกัเพื่อให้ไดอ้ายุ
การใชง้านท่ียาวนานและมีเสียงเบาขณะท างาน ความยาวของส่วนขนส่งถูกปรับให้เหมาะสมไปตามความสูงของทางออก
ของขยะ 

หน่วยบีบอดัน า้ออกจากขยะ (Dewatering unit) 

หน่วยบีบอดัขยะจะประกอบมาพร้อมดว้ยระบบชะลา้งท าความสะอาด (Rinse System) โดยมีองคป์ระกอบของ
การบีบอดัขยะและบีบน ้ าออกจากขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบของวสัดุ 

    สกรูล าเลียง (Screw)  มีให้เลือกทั้งจากเหล็กมว้นเยน็ (Cold Rolled Flat Bars in St 52) 
เคลือบสารป้องกนัการสึกหรอ (High Quality Wear Lining) เพื่ออายุ
การใชง้านท่ียืนยาวและเกิดเสียงดงัต ่า หรือท าจากเหล็กกลา้ไร้สนิม 
(Stainless Steel AISI 304) ส่วนล่างของสกรูจะมีองคป์ระกอบของ
แปรงกวาดชนิดถอดเปล่ียนได ้(Exchangeable Brush) ส าหรับการ
กวาดท าความสะอาดรูตะแกรง  

    รางระบาย (Trough)  รูปทรงตวัยทู าดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิม Stainless Steel AISI 304 ยึดเขา้
กับช้ินส่วนโดยหน้าแปลนและน๊อตยึด ฝาเหนือส่วนรูระบาย
ตะแกรงสามารถเปิดออกเพื่อการตรวจสอบองคป์ระกอบภายในได ้
มีส่วนมีระบบฉีดลา้งท าความสะอาด (Spraying System) รางและ                                                                                           
สกรูล าเลียง (หากตอ้งการเสริมเพ่ิมได)้ 

    ส่วนบีบอดั (Pressing Section) ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยใชท่้อบากเป็นร่อง (Special Slotted  Pipe) 
เขา้กบัรางระบายวสัดุเหล็กไร้สนิม AISI 304 SS มีประตูฝาครอบ
เปิด / ปิดเพ่ือการตรวจสอบพร้อมท่อระบายน ้ าท่ีถูกบีบอดัพร้อม
ส่วนสเปรยล์า้งท าความสะอาดขยะท่ีถูกบีบอดั 

    แผน่ซบัในภายในรางระบาย (Trough Liner)  ประกอบดว้ยแผน่ Flat Bar Wear Strips 3 ช้ิน วสัดุเหล็กกลา้ไร้สนิม 
Stainless Steel AISI 304 เพ่ือบงัคบัทิศทางการไหลของน ้ าไหล
ยอ้นกลับภายในร่องรางท าด้วยเหล็กชนิดพิเศษเช่ือมเข้ากับราง
ระบาย 

    ตะแกรงดกั (Screen Unit)  เป็นตะแกรงรูเจาะ (Perforated Plate) ชนิดรูปทรงเส้ียวโค้ง 
(Semicircular) วสัดุเหล็กกลา้ไร้สนิม Stainless Steel AISI 304 มี
ขนาดรูเจาะตามขนาดท่ีตอ้งการตะแกรงดกัจะถูกยึดดว้ยหนา้แปลน
เขา้กบัราง Trough 

    ขายดึ (Support)  เพ่ือการยดึเขา้กบัปากรางคอนกรีตพร้อมพกุเหลก็กลา้ไร้สนิม 

    ชุดขบัเคล่ือน (Drive Unit)  เป็นแบบเกียร์ตวัเฟืองเฉียง (Helical Shaft Mounting Gear) มี
ความเร็วรอบ 8 rpm พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 4 โพล เหมาะส าหรับ
ไฟฟ้าชนิด 3 สาย, 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์ ฉนวนมอเตอร์คลาส B 
หรือคลาส F และความป้องกนัน ้ าและฝุ่ น IP 54 หรือ IP 55  

    ระบบป้องกนัแรงบิดเกิน (Overload Device)  ชนิด Electronic 380 โวลท ์เพ่ือการติดตั้งภายในตูไ้ฟฟ้าควบคุม 

    การเตรียมผิวและเคลือบสีวสัดุ (Surface Treatment)  ใชโ้ทนสีฟ้า Blue RAL 5010 
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มิติ พิกัดขนาด (หน่วย มิลลิเมตร) 

 
สนใจขอรับข้อมลูเพ่ิมเติมดังกล่าวได้ท่ี   ENVITRADE ENGINEERING CO., LTD. 

 
ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

 
ประเทศสวเีดน 
เป็นผูต้น้คิดคน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสีย โดยวธีิการทางกายภาพ 

ผ ูแ้ทนจ ำหน่ำยแต่ผ ูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

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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