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                    HIGHLAND TANK Oil / Water Separator 
                                                                                                             ถงัแยกน ำ้มนัลอยตวั 

ผูคิ้ดคน้พฒันา Highland Tank & Mfg. Co. จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 

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

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  Specific Features and Benefits 

 เพื่อการก าจัดน ้ามันแบบลอยตัว Free Oil ซึง่มีความถ่วงจ าเพาะ 

Specific Gravity ในช่วง 0.68 - 0.95 และมขีนาดอณูน ้ามัน (Oil 
Globules) 20 ไมครอนขึน้ไปโดยเฉพาะ 

 รองรับอัตราการไหลตัง้แต่ 5 - 1,200 GPM (~ 1 - 270 ม3/ชม.) 
ส าหรับชนดิถังบนดนิ และรองรับอัตราการไหล 35 - 5,000 GPM (~ 8 
- 1,135 ม3/ชม.) ส าหรับชนดิถังใตด้นิ 

 ออกแบบตามมาตรฐาน API-421, และตามขอ้ก าหนด UL- 58, UL-
142, UL - 1746, พรอ้มประทับ UL-SU-2215 Approved  หากพงึ
ประสงค ์

 มทีัง้แบบทีส่ามารถตดิตัง้ไดท้ัง้ระดับเหนือพืน้ดนิ (Above Ground) 
หรือ ระดับเดียวกับพื้นดนิ (Grade Level) หรือ ระดับฝังใตพ้ืน้ดนิ 
(Underground) 

 ตัวถังเป็นเหล็กความแข็งแรงสูงเคลอืบส ีPolyurethane  ทนทานต่อ
การกัดกรอ่นไดอ้ยา่งด ี

 เหมาะส าหรับงาน สนามบนิ ศูนยซ์อ่มบ ารุงอากาศยาน อู่ซอ่มรถ สถานี
บรกิารน ้ามัน สถานีอ านวยความสะดวกทางการทหาร สถานทีร่าชการ 
โรงซอ่มบ ารงุรถไฟ สถานีรถบรรทุก สถานีบรกิารขนส่ง สถานทีข่นถ่าย
ขยะ บรเิวณลานรวมระบบสาธารณูปโภค ศูนยอ์ านวยความสะดวกทาง
การทหารและของรัฐ เป็นตน้ 

 ภายในประกอบดว้ยแผน่ Corrugated Plate Coalescer              ผวิ 
ของการกอ่ตัวของมวลไขน ้ามันและมแีผน่กรอง Petro-Screen TM Plate  
กรองไขน ้ามันขัน้สดุทา้ยเพือ่ประสทิธผิลตอ่การบ าบัด 

 ชดุอปุกรณ์มขีนาดกระทัดรัด มอีุปกรณ์เผือ่เลอืกทัง้ชดุเซนเซอรค์วบคุม
ระดับน ้า / น ้ามัน ตูค้วบคุมการท างานแบบมสีัญญาณเตอืน เครื่องสูบ
ระบายน ้ามันออก (Oil  Pump Out) หรอืรางน ้ามันลน้ออก (Scum 
Trough) กรวยกน้ (Hopper) รับตะกอน 

 ส่วนฝาปิดกันไอระเหยดา้นบนแยกเป็นชิน้ย่อยตามส่วนหอ้งภายในของ
ถัง สามารถเปิดออกไดโ้ดยสะดวกต่อการตรวจสอบภายในและการซอ่ม
บ ารงุ 

 พรอ้มระบบการกรองชัน้สูง (Advanced Filtration System – AFS) ให ้
เลอืก เพือ่การบ าบัด Hydrocarbon เริม่จากสาร BTEX ถงึน ้ามันดบิ 
(Crude Oil) 

 และพรอ้มระบบบ าบัดชั ้นสูงขั ้นที่สอง (Advanced Secondary 
Treatment Systems) ใหเ้ลอืก เพือ่การบ าบัดน ้ามันและไขมันเพิม่ขึน้ 
Residual Grease & Oil บ าบัด Total Petroleum Hydrocarbons,  
Dissolved Hydrocarbons ตัวท าละลาย Solvents, และองคป์ระกอบ
อนิทรยีร์ะเหย VOC 
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ถงัแยกน ้ามนัลอยตวั  Oil/Water Separators 

ถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland ม ี                   อย่างห ที่

เปรียบไม่ไดด้ว้ยโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงมคีวามเหมาะสมเขา้กับลักษณะของ
ของผสมทีต่อ้งการแยกและดว้ยการใชว้ัสดุทีป้่องกันการกัดกร่อนอย่างด ี

ผ่านการตดิตัง้มามากกวา่ 10,000 ห            ชดุถังแยกน ้ามันลอยตัว

ของ Highland Tank มผีลงานทีผ่า่นการพสิจูนเ์ป็นทีน่่าเชือ่ถอืได ้

ทมีวศิวกรของ Highland ไดอ้อ แบบฟังคช์ัน่การท างานในความหมายของ
การแยกแบบปฐมภูมซิึง่เทยีบเท่าและเกนิเหนือกว่ามาตรฐานขอ้ก าหนด

ขององคก์รของรัฐและของสว่นทอ้งถิน่ 

ถังแยกน ้ ามันลอยตัวของ Highland สามารถจัดการกับไขน ้ ามันได ้

หลากหลายทีป่ล่อยออกจากถังเก็บน ้ามัน จากการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
จากถังเชือ้เพลงิและจากพื้นทีก่ารลา้งของสถานีปิโตรเลยีม สถานีขนส่ง 

หน่วยงานอุตสาหกรรม หน่วยงานทางทหาร หน่วยงานทางการคา้ของ

เอกชน และหน่วยงานเทศบาลตา่งๆ 

ลักษณะเฉพาะตัวของถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland ทีส่ าคัญยิง่คอื
ลดระดับน ้ามัน/ จารบ ีและของแข็งทีเ่คลอืบดว้ยน ้ามันทีป่ลอ่ยออกจากถัง

แยกน ้ามันลอยตัวจากถังแยกรุ่น HT    ลดลงคงเหลอื 15 ppm และ

คงเหลอืไม่เกนิ 10 ppm จากรุ่นประสทิธิภาพสูง HTC ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบยอมรับประทับตรา UL-SU-2215 Highland Tank ผลติถังแยก

น ้ามันลอยตัวทัง้แบบถังทรงกระบอก (Cylindrical) และทรงถังสีเ่หลีย่มพืน้
ผา้ (Rectangular) โครงสรา้งเปลอืกหุม้นอกมใีหเ้ลอืกทัง้แบบผนังชัน้เดยีว

และผนังสองชัน้ สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้ระดับเหนือพืน้ดนิ (Above Ground) 

หรอืระดบัหอ้งใตพ้ืน้ดนิ (Underground Vault) 

ถังแยกจารบ/ีน ้ามันลอยตัวของ Highland สามารถออกแบบใหเ้หมาะสม
ตามการใชง้านมเีผือ่เลอืกในองคป์ระกอบเสรมิและมอีปุกรณ์เสรมิใหเ้ลอืก

ตามความตอ้งการและทีไ่ม่เหมอืนกับอปุกรณ์ทั่วไป Highland Separators 

ทัง้ตดิตัง้ใชง้านและทัง้ซอ่มบ ารุงไดง้า่ย 

ถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland ไดรั้บการออกแบบมาจากการรวบรวม
ประสบการณ์งานดา้นเทคโนโลยมีามากมายร่วมกับวัสดทุีผ่่านการทดสอบ

การใชง้านมาอย่างยาวนาน จงึไดถ้ังแยกน ้ามันลอยตัวทีม่ีความแข็งแรง

ทนทานเป็นทีส่ดุและมคีวามน่าเชือ่ถือต่อประสทิธภิาพการท างานทีส่งูใน
อตุสาหกรรมประเภทนี ้

ถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland ชว่ยใหห้น่วยงานดา้นปิโตรเลยีมและ

หน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยของเสยีใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของ

องคก์รจัดการน ้าเสยี EPA ได ้      ในการจัดการบ าบัดและปลอ่ยน ้าออก
ไดถู้กตอ้งและตรงกับขอ้อนุญาตในการปล่อยน ้ าเสยีออก และเป็นการ

บ าบัดสว่นปนเป้ือนจากการเรีย่หก (Spill Contaminate) ใหเ้ป็นไปตามขอ้
ปฏบิตัขิองหน่วยงานรัฐได ้

 

ดว้ยกำรท ำงำนไปพรอ้มกบักำรรกัษำสิง่แวดลอ้มทีส่ะอำด (Working Together for a Cleaner Environment) 

ถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland มคีวามแข็งแรงเป็นทีส่ดุและเป็นทีว่างใจไดใ้นประสทิธภิาพของการใชง้าน สรา้งจาก

วัสดุเหล็กเหนียว (Mild Carbon) หรอื เหล็กกลา้ไรส้นิม (Stainless Steel) ตรงตามขอ้ก าหนดของ ASTM เพื่อใหไ้ด ้
เครื่องจักรที่เหนือกว่าถังแยกทั่วไปทีม่ีในทอ้งตลาด ถังแยกทัง้หมดของ Highland ก่อสรา้งตามมาตรฐานของสถาบัน

ปิโตรเลยีมของสหรัฐอเมรกิา American Petroleum Institute หมายเลข API-421 และตามมาตรฐานขององคก์รตรวจสอบ
อสิระ Underwriters Laboratories ที ่UL-58, UL-142, UL-1746 และสามารถแปะป้ายใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการกอ่สรา้ง
และการใชง้าน UL-SU-2215 หากตอ้งการ ในการจัดสรา้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสถาบันทีเ่กีย่วกับโรงงานและสถาบันที่

เกีย่วทางดา้นงานถังเหล็กเพื่อความเชือ่มั่นต่อการจัดการป้องกันการกัดกร่อนทัง้ภายในและภายนอกถังโดยการขัดและ
เคลอืบสรีวมถงึการรับประกนัการกัดกร่อนดว้ยระบบ Highland’s HighGuard Corrosion System ถงึ 30 ปี 
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ถงัแยกน ้ามนัลอยตวัแบบติดตัง้ฝังใตพ้ื้นดินชนิดถงัทรงกระบอก 

Underground Cylindrical Oil/Water Separators 

ถังแยกน ้ามันลอยตัวของ Highland ใชเ้ฉพาะเพือ่การก าจัดน ้ามันชนดิลอยตัวไดเ้อง Free Floating Oil ไขจารบ ีGrease 

และของแข็งซึง่เคลอืบดว้ยน ้ามันทีต่กตะกอนเองไดใ้หแ้ยกออก ของเหลวทีป่ะปนดว้ยน ้ามันและน ้าทีป่ลอ่ยมาจากอุปกรณ์

ทางอตุสาหกรรมดา้นตา่งๆ ออกแบบใหส้ามารถเอาน ้ามันต่างๆ ทีม่คีวามถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity)      อ           
ออกโดยเครื่องแยกทีม่ปีระสทิธภิาพการท างานสงู เครื่องรุ่น HT สามารถแยกน ้ามันไดล้งเหลอื 15 ppm และรุ่น HTC 

สามารถแยกละเอยีดไดล้งเหลอื 10 ppm ทกุเครือ่งแยกน ้ามันลอยตัวไดรั้บการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ API 
และ UL  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หลกัการท างาน  How It Works  

การออกแบบดว้ยลักษณะพิเศษเฉพาะของ Highland เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่สุด  (State-of-the-Art 

Technology) กบัวัสดทุีผ่่านการทดสอบใชง้านมาเป็นเวลายาวนาน (Time-Tested Materials)             เพือ่ใหไ้ดเ้ครื่อง
แยกทีม่คีวามแข็งแรงทนทานทีส่ดุและเชือ่ถอืไดใ้นประสทิธภิาพการท างานทีส่งูในบรรดาเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมดา้นนี ้

 

ถังแยกน ้ามันลอยตวัชนดิซึง่ตดิตัง้ฝังใตพ้ืน้ดนิเป็นถังบ าบัดน ้าเสยี(Wastewater Treatment Vessel) ซึง่เตมิดว้ยน ้า ภายใน
ถังมแีผน่กัน้ Baffles และแผน่เร่งการกอ่ตวั Coalescers ชว่ยเร่งใหเ้กดิขบวนการแยกจารบแีละน ้ามันลอยตัวออกจากน ้า ของ

เสยีจะถูกสะสมอยู่ภายในเครื่องในขณะทีน่ ้าจะถูกปลอ่ยออกโดยแรงโนม้ถ่วง (Gravity) ระบบไดถู้กออกแบบใหต้รวจสอบ
สอ่งด ูซอ่มบ ารุงและท าความสะอาดไดโ้ดยสะดวกจากดา้นบนถัง  
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แผงกระจำย  
Diffusion Baffle  

แผง Velocity Head Diffusion 
Baffle ซึง่ถูกตดิตัง้อยู่ใกลก้ับ
ทางเขา้ของเครื่องแยก ถูก
ออกแบบเพื่อการท างานใน 4 
ฟังคช์ัน่พืน้ฐานดังนี ้

1. ท าหนา้ที่กระจายความเร็ว
ดา้นหัวท าใหเ้กดิการปรับปรุง
ลักษณะเฉพาะของการไหล
ทางชลศาสตร์ทั ้งหมดในถัง
ของเครือ่งแยก 

2. เป็นการบังคับทิศทางการ

ไหลเขา้ของน ้ าใหด้ิ่งลงและ
ก ร ะ จ า ย อ อ ก เ พื่ อ ใ ห ้เ กิ ด
ชว่งเวลาในการแยกน ้ามันออก
จากน ้าและแยกของเสยีไดม้าก
ที่สุดตามปริมาตรของเครื่อง
แยก 

3. ลดการป่ันป่วนของการไหล
และท าใหเ้กดิการกระจายการ
ไหลอยา่งทั่วถงึกัน 

4. เป็นตัวแยกการไหลทีเ่ขา้มา
แบบป่ันป่วนใหแ้ยกออกจาก
สว่นอืน่ๆ ทีเ่หลอืของถัง 

สว่นหอ้งภำยในของถงั  
Internal Chambers  
ในส่วนของหอ้งตกตะกอน 
ข อ ง แ ข็ ง ที่ มี น ้ า ห นั ก จ ะ
ตกตะกอนนอนกน้ และน ้ามัน
ที่เขม้ขน้จะลอยขึ้นที่ผิวน ้ า
อย่างเฉื่อยๆ  ขณะที่น ้ ามัน
และไขลอยจะเคลือ่นผา่นแผ่น 
ลอนหยักเอยีงซึง่รวมเป็นกลุ่ม
ก ้อ น เ ดี ย ว กั น  Corrugated 
Plate Coalescer (แผ่นซึง่ถูก
จัดใหเ้อียงของลอนที่ขนาน
กัน) น ้ามันจะลอยขึ้น (Rise) 
และประสาน (Coalescer) เขา้
ไปยังส่วนดา้นล่างของแต่ละ
แผ่นจากนั้นน ้ ามันจะเคลื่อน
เคลือบคลานอย่างชา้ๆผ่าน
ตามผิวของแผ่นที่มีลักษณะ
หยักเป็นลอนท าใหน้ ้ามันและ
ไขมันทีห่ลุดขึน้ไปดา้นบนจับ
ตั ว กั น เ ป็ น เ ม็ ด ก ล ม ใ หญ่ 
จากนัน้น ้ามันเม็ดกลมใหญ่จะ
ลอยขึน้อย่างรวดเร็วสู่ผวิของ
ถังแยกสะสมรวมกัน 
ส่วนน ้าจะไหลในทศิทางไหล
ลงไปยังท่อทางออกที่มุดหัว 
(Outlet Downcomer) โดย
แรงกดโนม้ถ่วงที่เขา้แทนที่
จากบริเวณส่วนล่างของถัง

แยก 

แผงกรอง  

Petro-Screen 
TM 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ก า จั ด น ้ า มั น  แ ผ ง ก ร อ ง 
Petro-ScreenTM 
Polypropylene Coalescer 
(ซึ่ง           กั นขอ ง
Oleophilic–Oil Attracting–
Fibers ท าเป็นชัน้จากหยาบ
ไปละ เอียดและบร รจุ ไ ว ้
ภายในกรอบ) ใชเ้พือ่การดัก
จับ (Intercept) หยดอณู
เล็กๆของน ้ามันที่ละเอยีดที่
หลุดลอดมาจากขบวนการ
ก าจัดโดยแผ่น Corrugated 
Plate Coalescer 

ระบบกำรตรวจเฝ้ำระวงั 
Monitoring Systems 

เพือ่ใหง้่ายและคงประสทิธภิาพ
ในการท างานและการซอ่มบ ารุง 
ชดุเซนเซอรค์วบคุมระดับน ้ามัน 
จะสง่เสยีงสัญญาณเตอืนกระดิง่
ในสภาวะที่ระดับน ้ามันหนาขึ้น 
(High Oil Levels) เพือ่ใหเ้กดิ
การปลอ่ยน ้ามันออกจากถังแยก 
หากเครือ่งแยกเป็นผนังสองชัน้
จะสามารถติดตัง้ระบบป้องกัน
การร่ัวซมึ (Leak Protection 
System) บริเวณของช่องว่าง
ระหวา่งเซลลผ์นังเพือ่ตรวจสอบ
การร่ัวซมึ อุปกรณ์การเฝ้าระวัง
เ ผื่ อ เ ลือ ก เพิ่ ม เ ติม มีทั ้ง ชุ ด
เซนเซอร์ควบคุมระดับน ้าหรือ
น ้ามัน ชดุส่งสัญญาณเตอืนและ
ชุดเครื่องสูบระบายน ้ามันออก 
(Oil Pump Out) 
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ดว้ยการออกแบบมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย Design Options 

การตดิตัง้ถังแยกน ้ามันแตกต่างอย่างเป็นส าคัญตามสถานทีต่ดิตัง้นั้นๆ Highland                 อ แ         ที่มี

ลกัษณะเฉพาะใหต้รงกบัความตอ้งการของ          รายละเอยีดดา้นลา่งจะแสดงลักษณะอันหลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืกของ

การจัดการการเขา้สู ่การปลอ่ยออกของน ้า และการจัดการกบัผลติผลทีไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ถงัตระกลู G 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะทีป่ระกอบ
รวมมาดว้ยส่วนหอ้งดักจับกรวด
ทราย (Sand Interceptor 
Compartment) ใหต้กตะกอน
ออกก่อนทีน่ ้าเสยีจะไหลเขา้ไปสู่

ส่วนหอ้งเพื่อการแยกน ้ ามันให ้
ออกจากน ้า 

กลุม่ถงัตระกลู H 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะที่ประกอบ

รวมมาดว้ยส่วนหอ้งเก็บรวบรวม
น ้ามัน (Product Sump) ทีผ่่านการ
แยกแลว้ (Oil Product Sump) โดย
มีแค่ชัน้ผวิหนา้ของน ้ามันเท่านั้นที่
ลน้ผ่านท านบ (Weir) ทีก่ัน้ไว ้แลว้
ใชเ้ครือ่งสบูดดูออก ส่วนน ้าจะถูกน า
ออกจากถังแยกอาจโดยใชเ้ครือ่งสูบ
ตัวอืน่หรอื โดยการไหลแบบแรงดัน
โนม้ถว่ง 

กลุม่ถงัตระกลู I 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะที่ประกอบ
รวมมาดว้ยส่วนอ่างเก็บ (Product 
Reservoir) ไวร้องรับชัน้ผวิหนา้ของ
น ้ามันทีล่น้ผ่านท านบ (Weir) ทีก่ัน้
ไว ้น ้ามันจะถูกบ าบัดออกอาจโดย
เครื่องสูบหรือโดยแรงดันโนม้ถ่วง
ผ่านท่อดา้นขา้งไปยังถังเก็บน ้ามัน
ซึง่อาจวางอยู่ไกลๆ ส่วนน ้าจะถูกน า
ออกอาจโดยเครื่องสูบตัวอื่นหรือ
โดยการไหลแบบแรงดันโนม้ถว่ง 
 

กลุม่ถงัตระกลู J 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะที่ประกอบ
รวมมาดว้ยหอ้งเก็บน ้าที่ไหลออก

โดยมีเครื่องสูบคอยดูดออกไปดว้ย
การควบคุมระดับการท างานเมื่อถงึ
ระดับทีต่ัง้ไว ้น ้าทีถู่กสูบระบายออก
สามารถน าไปบ าบัดต่อเนื่องไปยัง
หน่วยการกรองของ Highland แบบ 
Activated Clay Carbon Filtration 
Unit 
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ขอ้มลูดา้นเทคนิคของเครือ่งแยกน ้ามนั ร ุน่ HT หรอืร ุน่ HTC ทรงกระบอกฝังใตดิ้น 

 

 

 
 
 
 
 

ดว้ยระบบการป้องกนัการกดักรอ่น HighGuard 

Highland HighGuard Tank เป็นถังของ Highland      โครงสรา้งทีแ่   แ  ดว้ยการ
ก่อสร า้งจากถั ง เห ล็กและ ป้องกันชั ้นสุดท า้ยโดยการ เคลือบด ว้ยโพลียู รี เทน 
(Polyurethane) เพือ่ใหไ้ดถ้ังเก็บกักทีม่คีณุภาพสงูไมเ่ป็นรองใคร 

การเคลอืบป้องกันผวิ HighGuard เป็นการเคลอืบดว้ยระบบสโีพลยีรูเีทนแบบ 2 สว่นผสม
กัน ซึง่ปราศจากตัวท าละลายอสิระ (Solvent - free) และปราศจากยางมะตอย (Tar – 
free) ท าใหส้ามารถป้องกันการกัดกรอ่น (Corrosion Protection) ไดอ้ยา่งถาวรและมผีล
ชว่ยใหม้อีายกุารใชง้านทีย่นืยาวนาน 

ดว้ยชว่งเวลาในการท าปฏกิริยิาของสเีคลอืบ HighGuard ทีใ่ชเ้วลาอันสัน้จงึมักจะถูกพ่น
ดว้ยอุปกรณ์พเิศษประกอบกันดว้ยชิน้ส่วนมากกว่าหนึง่เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจไดว้่า พืน้ที่

ผวิของถังจะถกูเคลอืบไดอ้ยา่งทั่วถงึ 

การเคลอืบ HighGuard ทีค่วามหนาอย่างนอ้ย 75 mil (1 mil = 0.001 นิว้) ชว่ยป้องกัน
การเกดิพืน้ผวิเสยีหายจากการโดนกระแทกหรอืการขูดขดีทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างขัน้ตอน
การขนสง่หรอืขัน้ตอนการตดิตัง้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ถังทีเ่คลอืบดว้ย HighGuard ทัง้หมดจะผา่นขบวนการพน่ทรายพเิศษดว้ยการใชผ้งเหล็กทีล่ะเอยีดท าความสะอาดพืน้ผวิหนา้ไดอ้ย่างหมด
จดเป็นการเตรยีมพืน้ผวิภายนอกส าหรับการเคลอืบ ขัน้ขบวนการนี้จะก่อใหถ้ังมผีวิทีข่รุขระจากการสัมผัสดว้ยความรูส้กึหยาบไปสู่ละเอยีด 
Rough-to-the-touch feel ถังจะแหง้และปราศจากฝุ่ น ไขมัน และน ้ามัน พืน้ผวิทีผ่่านการเตรยีมนี้จะก่อใหเ้กดิการยดึเกาะผวิไดด้ไีม่ว่าจะ
ดว้ยสภาวะอากาศในอณุหภมูใิดๆ 

General Arrangement 

Model HTC 

ACT – 100 - U® 

Single – wall shown 
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เครือ่งแยกน ้ามนัลอยตวัแบบติดตัง้บนดินชนิดถงัทรงเหลี่ยม  

Aboveground Rectangular Oil / Water Separator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ดว้ยเครือ่งแยกน ้ามนัท่ีมีประสิทธิผลของการท างานสงูพรอ้มโครงสรา้งท่ีแข็งแกรง่เหนือกว่า 

High – Performance Separators with Superior Structural Strength 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องคก์รตรวจสอบอสิระ (UL) ใหก้ารรับรองประสทิธผิล

ของรุ่น HTC ใหค้ณุภาพน ้ามันและจารบไีม่เกนิ10มก./ล. 

ในน ้าทีป่ลอ่ยออก 

 มีขนาดใหเ้ลือกครอบคลุม 16 ขนาดรวมถึงขนาดซึ่ง

ออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

 ครอบคลุมอัตราการไหล 5 ถงึ 1,200 แกลลอนต่อนาท ี

(~ 1 – 275 ลบ.ม./ซม.) 

 ดว้ยสทิธบิตัรเฉพาะของแผงกัน้ภายในและแผ่นลอนเอยีง

ซึง่รวมกันเป็นกลุ่มกอ้น เพื่อประสทิธผิลทีผ่่านการพสิจูน์
มาแลว้ 

 ใชต้ดิตัง้เหนอืพืน้ดนิ ระดบัดนิ หรอืหลมุฝังใตด้นิ 

 ดว้ยโครงสรา้งผวิทุกส่วนทีต่ะปุ่ มตะป ่ าหยาบขรุขระเพื่อ

ความแข็งแกร่งทีเ่หนอืกวา่ 

 ฝาปิดป้องกันไอระเหยทีย่กออกไดเ้พื่อเป็นทางเขา้ออก

และเพือ่การซอ่มบ ารุง 

 เป็นความสอดคลอ้งกนัของผลติผลทีเ่หนอืกวา่ 

 มชีดุห่อหุม้ภายนอกและตัวท าความรอ้นแบบจุ่มใหเ้ลอืก

เพือ่การตดิตัง้ในบรเิวณทีม่อีากาศหนาว 

 มมีาใหพ้รอ้มเลอืกดว้ยองคป์ระกอบของอปุกรณ์เหมารวม

ครบชดุประกอบดว้ยชดุเซ็นเซอรค์วบคมุระดับ ตูค้วบคมุ / 

ตูส้ญัญาณเตอืน และระบบเครือ่งสบูตา่งๆ 
                                                      *  มีให เ้ลือกทั ้ง รุ่ นซ ึ่ง

ไมไ่ดป้ระทบั  

 

 
 

เครือ่งแยกน ้ามันลอยตัวแบบถังทรงเหลีย่มผนืผา้ของ Highland ไดร้ับการออกแบบมาเพือ่การก าจัดน ้ามันทีล่อยตัวไดด้ว้ยตนเอง 
เพือ่การก าจัดไขจารบแีละของแข็งซึง่เคลอืบดว้ยน ้ามันทีต่กตัวเองได ้ออกจากส่วนผสมของน ้ามันกับน ้า เครือ่งแยกน ้ามันลอยตัว
ของ Highland เป็นการรวมสทิธบัิตรความหมายของการแยกแบบปฐมภูม ิเครือ่งแยกน ้ามันกับน ้าของ Highland มคีุณภาพ

เทยีบเท่าหรอืเกนิเหนือกว่ามาตรฐานขอ้ก าหนดขององคก์รของรัฐ และสามารถออกแบบทางวศิวกรรมใหเ้ทยีบเท่ากฏเกณฑท์ี่
เขม้ขน้ขึน้ของรัฐและของหน่วยงานสว่นทอ้งถิน่เหมาะส าหรับน าไปใชใ้นการบ าบัดน ้า 

 

เป็นเครือ่งอ านวยความสะดวกตามกฎขอ้ก าหนดทัว่ไปของ  

Typically Regulated Facilities 

 
 สนามบนิและศนูยบ์ ารงุอากาศยาน 
 ศนูยจ์ าหน่าย / ซอ่มรถยนต ์
 บรษัิทขนสง่ 
 บรษัิทรับเหมากอ่สรา้ง 
 สถานทีบ่รกิารฉุกเฉนิ 
 ศนูยข์นถา่ย / ซอ่มบ ารงุรถขยะ 
 สถานบีรกิารน ้ามัน 

 สถานบี าบัดขยะอันตราย 
 ศนูยอ์ านวยความสะดวกทางอตุสาหกรรม 
ทัง้นีห้น่วยบรกิารทางยวดยานทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ จะตอ้งมอีงคป์ระกอบของสิง่เหลา่นีร้วมอยู ่

- สว่นอ านวยความสะดวกทางน ้ามัน 
- ศนูยซ์อ่มบ ารงุรักษา 
- บรเิวณสว่นลา้งท าความสะอาด 

  

 ศนูยอ์ านวยความสะดวกทางการทหารและของรัฐ 
 เทศบาล 
 สถานทีจ่อดยานพาหนะ 
 ศนูยจ์ าหน่ายผลติภัณฑท์างปิโตรเลีย่ม 
 ศนูยซ์อ่มบ ารงุรถไฟ 
 บรษัิทรถบรรทกุและบรษัิทขนสง่ 
 บรเิวณลานรวมของระบบสาธารณูปโภค 
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หลกัการท างาน How It Works 

ดว้ยหลักการท างานทีเ่ป็นเชน่เดยีวกบั แบบหลมุฝังใตด้นิทรงกระบอกทกุประการ  (ดงัแสดงในหนา้ 3 และ 4) 

เป็นการบ าบดัน ้ามนัที่
มปีระสทิธผิลสงูตอ่
ความหลากหลายของ
อตัราการไหลและ
ของความเขม้ขน้ 

 

ฝาบนน ้าหนักเบาเปิดออกได ้เพือ่การเขา้ออกและเพือ่การซอ่ม
บ ารงุ 

 หัวเซ็นเซอร์ควบคุมระดับน ้ามันแบบอเิลค
โทรนิค พรอ้มตูส้ัญญาณเตือน เพื่อส่ง
สญัญาณสภาวะระดบัน ้ามนัหนากวา่ปรกต ิ
 
และการซอ่มบ ารงุ 

 
ดว้ยการตดิตัง้เหนอืดนิ เป็นการหลกีเลีย่งการขดุทีส่ ิน้เปลอืง
คา่ใชจ้า่ย 
 

 ดว้ยการกอ่สรา้งผวิเหล็กทีข่รขุระ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ UL 142 

 
 

มีก ร วยก ้น ร อ ง รั บ
ต ะ ก อ น น อ น ก ้น 
(Sludge Hopper) 
ใ ห ้เ ลือ ก เ พื่ อ ก า ร
ระบายตะกอนออกได ้
โดยสะดวก 

 

แผ่นลอนซึง่เป็นกลุ่มกอ้น 
(Coalescer) ออกแบบทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ป็ น ไ ป ต า ม
ขอ้ก าหนด API 421 เพือ่
เร่งกรรมวธิกีารแยกตัวออก
ของน ้ามนัจากน ้า 

 

ออกแบบใหก้ลุม่กอ้นแผน่
ลอน (Petro Screen 
Coalescer) สามารถยก
เขา้ออกทางดา้นบนถงั ได ้
โดยสะดวก 

 

ประกอบรวมมากับหอ้งบรรจุน ้ า
สะอาดที่ผ่านการบ าบัดดัดแปลง 
เพือ่การปล่อยออกโดยแรงโนม้ถ่วง 
หรอืโดยการสบูออกก็ได ้
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ดว้ยการออกแบบและจดัสรา้งแบบสัง่ท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของผ ูใ้ช ้ 

Custom designed and Fabricated to Your Needs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
พกิดัควำมจ ุ/ พกิดัอตัรำกำรไหล / มติขินำด / พกิดัน ำ้หนกั ของถงัแยกน ำ้มนัทรงสีเ่หลีย่ม รุน่ R-HTC วำงบนดนิ 
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ดว้ยระบบหลากรปูแบบของการจดัการน ้าเขา้และน ้าออก (ใหเ้ลือกเสรมิ) 

Influent & Effluent Handling Systems 

ถังแยกน ้ามันกับน ้าซึง่สั่งท าของ Highland จะสรา้งความพอใจตรงตอ่ความตอ้งการเฉพาะของผูใ้ช ้ในทางเพิม่เตมิ Highland 
ยังสามารถออกแบบระบบการจัดการน ้าเขา้และน ้าออก เพือ่ใชป้ระโยชน์อย่างเต็มทีต่่อการท างาน ขอ้มูลดังต่อไปนี้จะแสดง
รปูแบบบางประการของระบบเสรมิเผือ่เลอืกของการจัดการน ้าเขา้และน ้าออก 

ชุดบอ่สบูน ำ้เสยีส ำเร็จรปู DSB Deep Sump Catch Basin 

 
DSB เป็นระบบส าเร็จรูปกะทัดรัดอย่างสมบูรณ์ ประกอบดว้ยบ่อสูบทีม่ี
ความลกึ (Deep Sump Basin) มสี่วนประกอบทีส่มบูรณ์ของหอ้งกัก
กรวด / หอ้งยกน ้า (Grit & Pump Lift Chambers) เครือ่งสูบน ้าเขา้ 
(Influent Pump Package) และถังแยกน ้ามันชนิดวางเหนือดนิรุ่น 
HTC 
ระบบ DSB มใีหเ้ลอืก 2 ขนาดมาตรฐานแบ่งตามอัตราการไหล DSB-
300 ส าหรับ 0-25 แกลลอนต่อนาท ีและ DSB-600 ส าหรับ 0-50 
แกลลอนตอ่นาท ีระบบทีม่อีัตราการไหลสงูกวา่นีส้ามารถสั่งท าได ้ 

ชุดระบบเครื่องสูบน ้ำเสีย
เขำ้แบบองคร์วม Influent 
Pump Packaged System 
เครื่องสูบสารละลายที่ไม่ใช่

ส่วนผสมของสารละลายต่าง
ช นิ ด กั น  (Non-Emulsified 
Influent Pumps) พรอ้ม
เซน็เซอรแ์ละชดุควบคมุถกูจัด
ใหม้พีรอ้มน ้าเสยีจะถกูสบูโดย
อตัโนมตัไิปยังถงัแยกน ้ามนักบั
น ้าเพื่อการบ าบัด นอกจากนี ้
Highland ยังสามารถจัดระบบ
เครื่องสูบคู่พรอ้มชุดควบคุม
หากตอ้งการไดด้ว้ย 

ชุดระบบสูบน ้ำที่ผ่ำนกำร
แยกน ้ำมนัออก Effluent 
Pump Packaged System 
Highland สามารถจัดสรา้ง
ระบบแยกน ้ามันลอยตัวใหต้รง
กับความตอ้งการเฉพาะของ
ผูใ้ชม้าพรอ้มกับระบบเครื่อง
สบูน ้าทีผ่่านการแยกน ้ามันให ้
สูบออกจากถัง เครื่องสูบน ้า
เ ป็ น ช นิ ด แ บ บ จุ่ ม 
(Submersible Pump) พรอ้ม
ระบบควบคมุประกอบตดิตัง้อยู่
ภายในหอ้งเก็บกักน ้าออกทีม่ี
มากับถังดว้ยระบบเครื่องสูบ
เดีย่วและเครือ่งสบูคูใ่หเ้ลอืก 

องคป์ระกอบเฉพาะทีส่ าคัญ  Standard Features 

 บอ่สบู DSB Deep Sump Basin พรอ้มทอ่น ้าเขา้ 

 เครือ่งสบูแบบยางไดอะแฟรมท างานดว้ยลมพรอ้มไสก้รองอากาศ     

         ทอ่ดดูและตัวกรอง Strainer ทีก่น้ทอ่สบู 

 ถังแยกน ้ามันลอยตัว รุน่ R-HTC-300 หรอืรุน่ R-HTC-600 พรอ้ม 

         เซ็นเซอรค์วบคมุระดับน ้ามันและชดุควบคมุ 

 ไมว่า่จะเป็นชดุระบบสรา้งใหม่ หรอืเพือ่แทนทีร่ะบบเดมิ 
 
 

ชุดระบบสูบน ำ้มนัทีล่อยตวัออก 
Oil Pump – Out Package 
System 
Highland สามารถจัดระบบสบูน ้ามัน
ลอยตัวออกจากถังประกอบดว้ย 
เครื่องสูบ เซ็นเซอร์ ควบคุมระดับ
ความหนาของน ้ ามันและระบบ
ควบคุม เครื่องสูบสามารถตดิตัง้บน
ถังหรอืตดิตัง้แยกหา่งจากถังไดต้าม
ตอ้งการ เครื่องสูบเป็นชนิดไม่ตอ้ง
หล่อน ้ าแบบหอยโข่ง (Self – 
Priming Centrifugal Pumps) 
พ ร ้อ ม ชิ้ น ส่ ว น แ บ บ กั น ร ะ เ บิ ด 
(Explosion Proof Components) 

ชุดระบบบ ำบดัช ัน้ทุต ิย
ภู ม ิ ข ั้ น สู ง  Advance 
Secondary Treatment 
System 
ระบบบ าบัดชัน้ทุติยภูมิขัน้
สู ง จ ะ ถู ก น า ม า ใ ช ้เ มื่ อ
คณุภาพทีผ่า่นการบ าบัดถูก
เพ่ง เ ล็ง เ ป็นอย่ างมากที่
จะตอ้งกระท าดว้ยระบบที่
ส ะ ด ว ก  ก ะ ทั ด รั ด แ ล ะ
ประกอบส าเร็จรูป โดยใช ้

ตัวกลางที่จ าหน่ายภายใต ้
ชือ่การคา้เพื่อการก าจัดสิง่
แปลกปลอมออกจากน ้าเสยี
โดยขบวนการดูดซับน ้ า

ทางฟิสกิซ ์

เครือ่งสบูและระบบควบคมุรวมสามารถเลอืกไดต้ามความหลากหลาย
ของการจัดเกรด NEMA และส าหรับสภาวะแวดลอ้มทีก่ันระเบดิ 
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การตดิตัง้ถังแยกน ้ามันแตกต่างอย่างเป็นส าคัญตามสถานทีต่ดิตัง้นั้นๆ Highland       สรา้ง     อ แ         ที่มี

ลกัษณะเฉพาะใหต้รงกบัความตอ้งการของ          รายละเอยีดดา้นลา่งจะแสดงลักษณะอันหลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืกของ
การจัดการการเขา้สู ่การปลอ่ยออกของน ้า และการจัดการกบัผลติผลทีไ่ด ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบเผ่ือเลือกของการออกแบบท่ีถกูก าหนดทางวิศวกรรมไวก้อ่นลว่งหนา้ 

Pre – Engineered Design Options 

กลุม่ถงัตระกลู H  
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะทีป่ระกอบรวม
มาดว้ยส่วนหอ้งเก็บน ้ามันที่ผ่านการ
แยกออกมา (Separated Oil) โดยมี
แค่ชั ้นผิวหนา้ของน ้ ามันที่ล น้ผ่าน
ท านบ Weir ทีก่ัน้ไว ้น ้ามันจะถูกก าจัด
ออกโดยเครื่องสูบหรือโดยการไหล
ตามแนวโนม้ถ่วงผ่านทางท่อออก

ดา้นขา้งไปยังถังเก็บน ้ามันที่จัดวาง
แยกออกไป ส่วนน ้าจะถูกน าออกจาก
ถังโดยการสูบออกหรือโดยการไหล
แบบแรงโนม้ถว่ง 

กลุม่ถงัตระกลู I  
ดว้ยคณุลักษณะเฉพาะทีป่ระกอบรวม
มาดว้ยส่วนอ่างเก็บรองรับ น ้ ามันที่
ไหลลน้ออก (Skimmed Oil) มแีต่
ชัน้ผวิหนา้ของน ้ามันทีล่น้ผ่านท านบ 
Weir ทีก่ัน้ไว ้น ้ามันจะถูกก าจัดออก
โดยเครือ่งสูบหรอืปล่อยใหไ้หลตาม
แรงโนม้ถว่งผา่นทางทอ่ออกดา้นขา้ง
ไปยังถั ง เ ก็บน ้ ามันที่ จัดวางแยก

ออกไป ส่วนน ้าจะถูกน าออกจากถัง
โดยการสูบออกหรือโดยการไหล
แบบแรงโนม้ถว่ง 

กลุม่ถงัตระกลู G 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะที่ประกอบรวม

มาดว้ยส่วนหอ้งดักจับกรวดทราย 
(Sand Interceptor Compartment) 
ใหต้กตะกอนออกก่อนทีน่ ้าเสยีจะไหล
เขา้ไปสูส่ว่นหอ้งเพือ่การแยกน ้ามันให ้
ออกจากน ้า 

กลุม่ถงัตระกลู S  
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะทีป่ระกอบรวม
มาดว้ยถังเก็บน ้ามันดา้นขา้ง การน า
น ้ ามันออกจากถังเ ก็บกักสามารถ
กระท าไดเ้พยีงการใชเ้ครือ่งสูบน ้ามัน
ออกเท่านัน้ ส่วนน ้าจะถูกน าออกจาก
ถังโดยการสูบออกหรือโดยการไหล
แบบแรงโนม้ถว่ง 

กลุม่ถงัตระกลู J 
ดว้ยคุณลักษณะเฉพาะที่ประกอบ
รวมมาดว้ยหอ้งเก็บน ้าที่ไหลออก
โดยมีเครื่องสูบคอยดูดออกไปดว้ย
การควบคุมระดับการท างานเมื่อถงึ
ระดับทีต่ัง้ไว ้น ้าทีถู่กสูบระบายออก
สามารถน าไปบ าบัดต่อเนื่องไปยัง
หน่วยการกรองของ Highland แบบ 
ระบบบ าบัดชั ้นทุตยภูมิขั ้นที่สอง 
เพือ่ลดความเขม้ขน้ในน ้าของน ้ามัน
ใหน้อ้ยลง 
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กล ุม่กอ้นแผน่เอียงหยกัเฉพาะระนาบลา่ง Corella
TM

  

Coalescer 
แผ่นเอยีงซึง่วางขนานกันรวมเป็นกลุ่มกอ้นรุ่น  CorellaTM  เป็นการรวม
คุณลักษณะเฉพาะของการแยกน ้ามันออกโดยแผ่นเรียบ (A Flat Plate 
Separator)  และการแยกน ้ามันออกโดยแผ่นเอยีง (Corrugated Plate 
Separator) เขา้ดว้ยกันมาเป็นลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่ชนิด “ช าระ
ลา้ง” ไดด้ว้ยตนเอง (“Self Cleaning Design”) ซึง่สามารถท างานไดด้กีว่า

กลุม่แผน่ Plate Coalescer รปูแบบดัง้เดมิ 
 
เหตผุลประการแรกทีก่อ่ใหเ้ครือ่งแยกน ้ามันออกจากน ้าเกดิความลม้เหลวคอื
การอดุตันของแผน่ Coalescer ดว้ยของแข็งทีต่กตะกอน Corella TM แกปั้ญหา
ของการตอ้งหยดุเดนิระบบและตอ้งซอ่มบ ารงุโดยการแยกอณูของน ้ามันลอยตัว
ตา่งๆ (Free Oil Droplets) และของแข็งทีจั่บเกาะตัวกันและของแข็งแขวนลอย
ออกจากน ้าโดยปราศจากการอดุตันตอ่แผน่ Coalescer 
 
ลักษณะความแตกตา่งของการผลติกลุม่กอ้นแผน่หยักเอยีง (Coalescer) ขนาน
กันทีช่ัดเจนคอืผวิดา้นบนจะเรยีบ (Flat on The Top) และเป็นลอนทีผ่วิ
ดา้นล่าง (Corrugated on the Bottom) ตัวแผ่นทัง้หมดจะถูกสรา้งและถูกจัด
ใหข้องแข็งทีต่กตะกอน (Settleable Solids) สะสมอยู่บนดา้นบนทีเ่รยีบของ
แผ่นแลว้เลือ่นไถลรูดลง (Slide Downward) ในขณะทีน่ ้ามันซึง่เกาะจับกัน 
(Oil Coalescer) เป็นแผ่นบางๆ ทีแ่ผ่นลอยดา้นล่าง (Corrugated Underside) 
จะลอยขึน้ ทีแ่ตกต่างอย่างเห็นไดช้ัดเจนจากชดุแยกน ้ามันกับน ้าอย่างอืน่ก็คอื 
น ้ามันและน ้าจะถกูก าจัดออกโดยทีไ่มเกดิสภาวะการตอ้งหยดุเดนิเครือ่งเพือ่การ
ลา้งถังจากความอดุตันภายในเป็นครัง้คราวเลย 
 
ดว้ยการใชฝ้าทางเขา้ Highland’s EZ AccessTM Manways การตรวจสอบ
สภาพของตัว CorrellaTM เป็นไปไดโ้ดยง่าย โดยไม่ก่อใหเ้กดิสภาวะความ
จ ากัดของพืน้ทีท่างเขา้ ทัง้น ้ามันและของแข็งจะสามารถถูกก าจัดออกไดโ้ดย
ไม่ตอ้งหยุดการท างานของเครือ่งแยกไขมันกับน ้า ชอ่งทางเขา้จากดา้นบนยัง
สามารถเป็นช่องทางใหท้ าความสะอาดชุด Separator ไดโ้ดยใชเ้ครือ่งฉีด
แรงดันสูงในสภาวะทีต่ัว Coalescer ยังอยู่กับทีใ่นทีต่ัง้ได ้ดังนัน้วัสดุอันตราย 
(Hazardous Material) จงึไมถ่กูปลอ่ยออกสูบ่รเิวณพืน้ดนิโดยรอบในขัน้ตอนที่
เกดิขบวนการลา้งแตอ่ยา่งใด 
 
ดว้ยการออกแบบ CorellaTM Coalescer ใหม่ซึง่ “ท าความสะอาดไดโ้ดย

ตัวเอง” (“Self Cleaning”) จงึมปีระสทิธผิลการท างานดกีว่ากลุ่มแผ่น Plate 
Coalescer แบบดัง้เดมิ โดย CorellaTM  Plate Packs มคีวามยาวและมุมเอยีง
ใหเ้ลอืกอยา่งหลากหลายสามารถสั่งท า (Tailor Made) ตามความตอ้งการของ
เครื่องได ้โดบสามารถจัดเคา้โครงใหเ้หมาะกับปรมิาณความจุและกับสภาวะ
ต่างๆ และสามารถน าไปใชร้วมกับหน่วยเครือ่งอืน่ๆ เพือ่ใหเ้กดิสัมฤทธิผ์ลของ
การบ าบัดตอ่ปัญหาน ้าทิง้โดยรวม 

คณุลกัษณะเดน่เฉพำะของ CorrellaTM  Coalescer  
 
 เปิดโอกาสส าหรับการแยกส่วนผสมซึง่รวมของเหลว

และของแข็งที่ผสมไม่เ ป็นเนื้อ เดียวกัน  โดยไม่
ก่อใหเ้กดิการอุดตันจากของแข็งที่ตกตะกอนต่อกลุ่ม
กอ้นแผน่หยักเอยีง 

 เพือ่การแยกมวลน ้ามันซึง่มขีนาด 60 ไมครอนหรอืใหญ่

กวา่ 
 ขนาดกลุม่กอ้นสามารถจัดสรา้งไดต้ามความตอ้งการ 
 ก่อใหคุ้ณภาพน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบัดมนี ้ามันลอยตัวไม่

เกนิ 10 – 15 มก./ล. 
 สามารถท างานทีอ่ณุหภมูนิ ้า 4.44 C (40 F) ขึน้ไป 
 สามารถน าไปใชก้ับประเภทน ้ามันทีห่ลากหลาย หลาก

ความถ่วงจ าเพาะ และที่หลากความเขม้ขน้ของสาร
แขวนลอย 

 จัดสรา้งโดยแยกเป็นหลายตลับเพือ่การยกออกไดง้่าย 
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                    HIGHLAND TANK Oil / Water Separator 
                                                                                                             ถงัแยกน ำ้มนัลอยตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CorellaTM Coalescer เป็น กลุม่กอ้นแผน่เอยีงเฉยีงวำงขนำนกนัดว้ยระนำบเรยีบ / ระนำบลอนหยกั 
ซึง่เสรมิเพิม่กำรแยกตวัของน ำ้มนัและของแข็งจำกทกุกระแสของน ำ้เสยี 
โดยออกแบบทำงวศิวกรรมแยกเฉพำะงำนและตำมควำมตอ้งกำรของงำนเพือ่อรรถประโยชนส์งูสดุ 
 

 
 
 

ของแข็งเลือ่นไถลรูด
ลงบริ เ วณส่ วนบน
ของแผน่เรยีบและตก
ลงสู่ บ ริ เ วณสะสม
ดา้นลา่ง 
 

โครงสรา้งผนังชนิด 2 
ชัน้มใีหเ้ลอืกพรอ้มการ
ตรวจสอบการรั่วภายใน
ชอ่งวา่งระหวา่งผนัง 

 
ท่อท า ง เ ข ้า  /  ท่ อ
ทางออกถูกจัดใหอ้ยู่
บริเวณระดับบนของ
ถังเพื่อการขุดดินแต่
นอ้ย 
 

ระดับน ้ าภายในจะไม่
ไหลลน้ชอ่งทางคนเขา้ 

 

น ้ามนัจะรวมประสานกันเป็น
กลุม่เขา้สูแ่ผน่ลอนดา้นลา่ง
แลว้ลอยตวัขึน้ 

 

กลุ่มก อ้นแผ่น
ลอนถูกยกออก
จากดา้นบนถงั 
 

 
ช่องทาง เข า้ รูปทร ง
สี่เหลี่ยมผืนผา้ขนาด
ใหญ่ที่มาพรอ้มฝาบน
น ้าหนักเบาเพือ่สะดวก
ต่ อ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
ภายใน 
 

 

ก่อใหเ้กิดการบ าบัดน ้ า
เสยีอยา่งมปีระสทิธผิลที่
อัตราการไหลและความ
เขม้ขน้ทีห่ลากหลาย 
 
 

 

ลขิสทิธิเ์ฉพาะของแผ่น
กั ้นขวางและของกลุ่ม
กอ้นแผน่ลอนจะชว่ยเร่ง
ข บ ว น ก า ร แ ย ก ตั ว
ก่อใหเ้กิดการท างานที่
หาทีย่ากเสมอเหมอืนได ้
 
 

 

ดว้ยการก่อสร า้งงาน
เหล็กที่แข็งแกร่งเพื่อ
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง
โครงสรา้ง เพื่อการเขา้
กันไดข้องผลิตภัณฑ์ที่
เหนือกว่าและเพือ่ความ
คงทนต่อการกัดกร่อนที่
ยอดเยีย่มกวา่ 
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               HIGHLAND TANK Advance Filtration System 
                                                                                    ระบบก ำจดัน ำ้มนัคงเหลอืดว้ยกำรกรองข ัน้สงู 

 

ระบบการกรองขัน้สงู Advanced Filtration System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการกรองขัน้สูง (Advanced Filtration System - AFS) และระบบการ
บ าบัดชัน้ทุตยิภูมขิัน้สูง (Advanced Secondary Systems - ASTS) ขนาด
กะทัดรัดและสะดวกตอ่การเชือ่มตอ่ของ Highland ถกูออกแบบเพือ่การเสรมิ
ตอ่ประสทิธภิาพและความสามารถของระบบการแยกน ้ามันกับน ้า ไม่ว่าระบบ

ใดระบบหนึง่ของระบบทัง้สองไม่ตอ้งการพลังงานไฟฟ้าหรอืสาธารณูปโภค
ใดๆ เพิม่นอกจากการสบูน ้าเขา้สูร่ะบบเทา่นัน้ ระบบดังกลา่วนี้จะถูกใชง้านใน
การบ าบัดน ้าเสยีทางอุตสาหกรรมซึง่กวดขันต่อค าสั่งกฏเกณฑข์องคุณภาพ
น ้าทีถู่กบ าบัดเพือ่จะลดหรอืก าจัดออกของปรมิาณของเสยีลดการทรงพลัง
และลดมลพษิลง 
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีกีย่วกับโพลเิมอรด์ดูซบัผวิแบบใหม่ (New Polymeric 
Surfactant Technology) ดนิฟอกส ี(Activated Clay) และถ่านกัมมันต ์
(Activated Carbon) จะถูกใชเ้พือ่ดูดซับและก าจัดน ้ามันชนดิแพร่กระจาย 
(Dispersed Oil) , ไขจารบ ี(Grease) , Total Petroleum Hydrocarbons, 
Dissolved Hydrocarbons Organic Contamination และสิง่เจอืปนอืน่ๆ ใน
น ้าเสยี ดว้ยระบบหลากหลายรุ่นของ AFS และ ASTS หลากโครงร่างและ
หลายอปุกรณ์เผือ่เลอืกมใีหเ้ลอืกเพือ่ใหต้รงกับความตอ้งการของผูใ้ช ้
 
 ระบบกำรกรองข ัน้สงู (Advanced Filtration Systems)  

 
ระบบการกรองขัน้สูงชนดิใหม่ AFS ของ Highland ถูกใชใ้นอุตสาหกรรมหลากหลายเพือ่ใหต้รงกับกฏเกณฑค์ าสั่งทีเ่ขม้งวดของ
คุณภาพน ้าที่จะปล่อยออก ระบบจะใชก้ารกรองดว้ยลขิสทิธิ์เทคโนโลยีการก าจัดสารไฮโดรคาร์บอน ซึง่ออกแบบเพื่อก าจัด
ไฮโดรคารบ์อนตัง้แต ่BTEX ถงึน ้ามันดบิ (Crude Oil) 
 
เทคโนโลยลีขิสทิธิเ์กีย่วกับโพลเิมอรด์ดูซบัผวิถกูใชเ้พือ่เป็นองคป์ระกอบของรปูแบบผลติภัณฑก์ารกรองทัง้หมดของ Highland 
ระบบการบ าบัดนีจ้ะยดึเหนี่ยวพันธการไอโดรค์ารบ์อนทางปิโตรเลยีม (Hydrophobic and Viscoelastic Remove) ใหก้ าจัดทัง้หมด
ออกจากน ้า ดว้ยประสทิธภิาพระบบตอ่การเคลอืบตัวผ่านตลับการกรองเพยีงครัง้เดยีวสามารถลดมลพษิลงได ้99.9% โดยแทบไม่
เกดิแรงดันลด (ลดเพยีง 0.5 psi) ระหวา่งตลับกรองตัง้แตต่น้การใชจ้นเกดิการอิม่ตัวของสารกรอง 
 

คณุลกัษณะเฉพำะ (Features) 
 
 ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้นอ้ย - เสยีพืน้ทีแ่ตเ่ล็กนอ้ย 
 มขีนาดชว่งการใชง้านกวา้ง (1 - 273 ลบ.ม./ชม.) 
 ใหป้ระสทิธภิาพสงูสดุ (99.99 %+) 
 ลดของเสยีทัง้สว่นของแข็งและของเหลว 
 ท างานและบ ารงุรักษาไดง้่าย 
 คา่ลงทนุต ่า 
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HIGHLAND TANK Advance Secondary Treatment System 
                                                                                    ระบบก ำจดัน ำ้มนัคงเหลอืช ัน้ทตุยิภมูขิ ัน้สงู 

 

ระบบบ าบดัชัน้ทติุยภมิูขัน้สงู Advanced Secondary Treatment Systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบบ าบัดขัน้ทุตยิภูมขิัน้สูง (ASTS) ของ Highland เป็นขบวนการ
บ าบัดน ้าเสยีแบบต่อเนื่องประกอบดว้ย ตัวกรอง (Media) จ าพวกดนิ
ฟอกส ี(Activated ClayTM) และการกรองโดยถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด 
(Granular Activated Carbon Filters) โดยน ้ามันและจารบ ี(Oil & 
Grease) Total Petroleum Hydrocarbons Dissolved Hydrocarbons 
ตัวท าละลาย Solvents และองคป์ระกอบสารอนิทรยีร์ะเหย (VOC) จะถูก

ก าจัดออกดว้ยชดุขบวนการ ASTS 
 
หัวใจหลักของระบบอยูท่ีด่นิฟอกส ี(Activated ClayTM) ซึง่เป็นสารกรอง
ในการบ าบัดขัน้ทีส่องทีท่ าใหเ้กดิขึน้ใหม่ (New Generaton) จาก
ขบวนการปรับปรุงการผลิตภายใตส้ิทธิบัตรที่แปรสภาวะ Sodium 
Betonies เกรดสูงไปสู่สารดูดซับที่มีพลังสูงซึง่มีพันธะต่อการจับ 
Hydrocarbons และสารปะปนอื่นๆ ในช่วงขณะสัมผัสยดึเหนี่ยวไว ้
ภายในโครงสรา้งโมเลกุล เทคโนโลยีนี้ยอมใหส้ารตัวกลางกรองชนิด
เม็ดสามารถดดูซบั Hydrocarbon ไดม้ากกวา่ 50% ของน ้าหนัก 

ขอ้ดขีองสำรฟอกส ีActivated ClayTM  
The Advantages of Activated ClayTM 
 
Activated ClayTM ใหส้ิง่ทีด่มีากมายตอ่เทคโนโลยกีารบ าบัด 
 
 ช่วยใหเ้กดิการก าจัดอย่างสม ่าเสมอต่อสิง่สกปรกทาง

อนิทรียจ์ านวนมากไปสู่ระดับทีไ่ม่สามารถแยกออกได ้
หรอืระดับทีต่รงกับกฏเกณฑค์วามตอ้งการ 

 มีประสทิธิผลโดยเฉพาะในการก าจัดน ้ามันและจารบี, 

Total Petroleum Hydrocarbons และ Dissolved 
Hydrocarbons เมือ่รวมเขา้กับองคป์ระกอบของถ่านกัม
มันต์ชนิดเม็ด สารอินทรีย์ที่เ ล็ดลอดออกมา เช่น 
Benzence, Toulene, Ethyl Benzene และ Xylene 
(BTEX), จะถกูก าจัดออกจากน ้าเสยี 

 ชว่ยก าจัดออกหรอืลดปรมิาณของเสยี, ลดการทรงพลัง

และลดมลพษิลง 
 ไม่เหมอืนกับตัวกรองดนิอืน่ๆ โดยไม่มกีารบรรจุเตมิปน

ดว้ยถา่นแอนตาไซตใ์ดๆ 
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                              HIGHLAND TANK Interceptors 
                                                                                                             ถงัดกัจบัน ำ้มนัลอยตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ำกดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  Website  : www.envitrade.co.th 

 

    ผู้น ำด้ำนเทคโนโลยี 
 

 Highland Tank & Mfg. Co. 
 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ จากสหรฐัอเมรกิำ 

ผู้แทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

ถงัดกัจบัของ Highland (Highland Interceptors) 

ถัง Interceptors ของ Highland ออกแบบมาเพื่อการดักจับทราย กรวด จารบ ีและน ้ามันชนิดลอยตัวเองจากท่อ
ระบายน ้ามัน น ้าทีไ่หลลน้ทะลักจากทุกสว่นของการซ่อมและจากสว่นการลา้งยานพาหนะ ถัง Interceptors ถูก

ออกแบบใหต้่อเขา้กับระบบทอ่สขุาภบิาลทีไ่ม่ตอ้งการคณุภาพน ้าทีป่ลอ่ยออกทีม่กีารท างานทีด่มีาก หรอืใชร้่วมกับ

ระบบการหมนุเวยีนน ้าลา้ง (Recycle Wash System) ในขบวนการลา้งยานพาหนะ นอกจากนี้ยังสามารถใชร้่วมกับถัง
แยกน ้ามันกบัน ้าประสทิธผิลสงูเพือ่เป็นการแยกและรวบรวมของแข็งไดเ้พิม่ขึน้อกีดว้ย 

รปูแบบถงัดกัจบัแบบชำมอำ่งเดีย่ว 
Single Basin 
ซึง่มหีอ้งรวบรวมภายในเพยีงหอ้งเดยีวพรอ้ม
แผงกัน้ (Baffle) เพือ่ก าจัดทราย กรวด จารบี
และน ้ามนัลอยตวั 

รปูแบบถงัดกัจบัแบบชำมอำ่งคู ่ 
Double Basin 
ซึง่มีหอ้งรวบรวมภายใน 2 หอ้งต่อกันพรอ้ม
แผงกัน้ตะกอน นอกจากนี้ยังมที่อไหลลน้เพือ่
ลัดน ้า (Bypass) สว่นเกนิไปยังพืน้ทีส่่วนชว่ย

เก็บกกัน ้าไวเ้ป็นสว่นใหเ้ลอืก (Option) ดว้ย 

รปูแบบถงัดกัจบัแบบสำมชำมอำ่ง  
Triple Basin 
ซึง่มีหอ้งรวบรวมภายใน 3 หอ้งและแผงกั ้น
ตะกอน ภายในหอ้งทีส่ามสามารถตดิตัง้ระบบสบู
น ้าออกโดยเครือ่งสบูหากน าไปใชร้่วมตอ่ร่วมกับ
ระบบหมุนเวียนน ้าลา้ง (Recycle – Wash 
System) ชดุถังดังกลา่วนี้จะเหมาะอย่างยิง่ต่อ
การน าไปใชเ้ป็นถังแยกของแข็งใหต้กลงแบบ
ประกอบกับทีเ่พือ่การรวบรวมและน าน ้าออกใน

หน่วยงานกอ่สรา้ง 

รูปแบบถงัดกัจบัแบบปรบัดว้ยมอืคน Manual 
Oil Interceptors 
ซึง่ดักจับของแข็งตกตะกอนและน ้ามันลอยตัวที่
หลงเหลือและจารบี (ซึง่เป็นองค์ประกอบของ
ไฮโดรคารบ์อนทางปิโตรเลยีมและของเหลวระเหย
อืน่ๆ) ที่ถูกปล่อยออกจากอุตสาหกรรมหรือออก
จากรรูะบายน ้าของพืน้ทีก่ารซอ่มบ ารุง เชน่ทีต่รวจ
พบจากส่วนซ่อมบ ารุง ส่วนเก็บกักและส่วนท า
ความสะอาดลา้งของอากาศยานและยานพาหนะ 
ถงัดกัจับแบบปรับดว้ยมอืคน (MOI) จะชว่ยป้องกนั
การระบายออกของวัสดอุันตรายไปยังระบบระบาย
น ้าของอาคาร ทอ่ระบายสาธารณะหรอืสูโ่รงบ าบัด
น ้าโสโครกหรือสู่ขบวนการบ าบัดน ้าโสโครก โดย
จะมีฝาคาดปิดเพื่อการติดตัง้วางบนพื้นหอ้งให ้

สะดวกตอ่การซอ่มบ ารงุโดยคนและลา้งไดง้า่ย 

 

mailto:envitrad@ksc.th.com

