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 AIRE – O2 
 MICROFLOAT  DISPERSED AIR FLOTATION SYSTEM 

ระบบแยกไขมนั / น า้มนัทีล่ะลายน า้ 
จากผูผ้ลิตตน้คิด  Aeration Industries International, Inc. สหรัฐอเมริกา 

ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
โทร.   0-2934-7391-3       แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 

 

องค์ประกอบของระบบ 

 ชุด MICROFLOAT SYSTEM จะประกอบดว้ย ถงับ าบดัซึง่อาจก่อสรา้งเป็นถงัเหลก็หรอืบ่อคอนกรตีกไ็ด,้ ท่อน ้าเขา้ 
(Influent Pipe), ส่วนถงักัน้ขวางน ้าไหลเขา้ (Contact Feed Well), ชุดเตมิอากาศ MicroFloat Unit, แผงกัน้ตะกอนลอย (Scum Baffle 
Plate), แผงวดัและปรบัระดบัน ้าไหลลน้พรอ้มราง (Weir Trough), แขนกวาดไขมนั/ตะกอนลอยตวัพรอ้มรางรองรบั (Floating Scum Rake 
Arm and Scum Trough), ชุดขบัเคลือ่นเครือ่งกวาดตะกอน/กวาดไขมนั (Gear Drive w/ Over torque Protection), เครือ่งกวาดตะกอนจม
ตวั (หากตอ้งการ) (Sludge Rake Arms & Scraper), สะพาน (Bridge) เพือ่การตรวจดแูลรกัษาและวางแท่นชุดขบัเคลือ่น, รางและท่อน ้า
ออก (Discharge Trough & Pipes), และท่อระบายตะกอนจมตวัออก (Settled Sludge Draw-Off) ออกแบบเป็นชุดส าเรจ็ผนัแปรขนาดตาม
ประเภทและปรมิาณน ้าเสยีทีจ่ะส่งเขา้มาบ าบดั 

 
 
 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะเม่ือเทียบกบัระบบ Dissolved Air Flotation เดิม 
 ลงทุนน้อยกว่า (Lower Capital Cost)   ค่าตดิตัง้ถูกกว่า (Lower Installation Cost) 
 สิน้เปลอืงพลงังานน้อยกว่า (Lower Energy Cost)  เสยีค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุงน้อยกว่า (Lower Maintenance Cost) 
 คนืทุนเรว็ขึน้ (Less Down-Time)  เพิม่ความน่าเชือ่ถอืมากกว่า (Increased Reliability) 
 ใชเ้นื้อทีน้่อยกว่า (Smaller Foot Print)  ไมต่อ้งใชถ้งัเพิม่แรงดนั (No Pressure Vessels Required) 
 ไมต่อ้งใชเ้ครือ่งอดัลม (No Air Compressor or Plant Air is Required) 
 ลดความยุ่งยากในการบ าบดั (Less Headache and Less Confusion to the Operator) 
 ไมต่อ้งการ การ Recycle น ้า (No High Pressure Recirculation Pumps  Are Required) ท าใหไ้มต่อ้งใชเ้ครือ่งสบูแรงดนัสงู 

 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ 

 สามารถใชใ้นการแยกไขมนั (Fat) และน ้ามนั (Oil) 
ทัง้ชนิดละลายน ้า (Emulsified Oil) หรอืตะกอน
เบาอื่นๆ (Floatable Solids) เช่น เยือ่กระดาษ 
จากน ้าเสยีในการบ าบดัขัน้ตน้ (Pretreatment) ได้
ถงึ 90 % 

 สามารถแยกตะกอนแขวนลอย และตะกอนหนกัได้
ในขณะเดยีวกนัไดถ้งึ 60 % 

 สามารถลดปรมิาณ BOD เบือ้งตน้กอ่นระบายเขา้
สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีข ัน้ทีส่องไดถ้งึ 30 %  

 ใชไ้ดก้บัระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลติภณัฑอ์าหาร, 
โรงงานน ้ามนัพชื, โรงฆา่สตัว,์ โรงกลัน่น ้ามนั, 
โรงงานตดัแต่งชิน้ส่วนสตัว,์ โรงงานกระดาษ, 
โรงงานปิโตรเคมคิลั,   โรงงานฟอกหนงั เป็นตน้ 
และจากน ้าเสยีชุมชน 

 สิน้เปลอืงพลงังานน้อย ลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการ
เดนิระบบไดม้าก 
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ลกัษณะการท างานของระบบ 

  น ้าเสียซ่ึงอาจมีไขมนั น ้ามนั สารแขวนลอยต่างๆ เม่ือเขา้สู่ส่วน Contact Tank ภายในถงับ าบดัจะถูกสมัผสั
โดยมวลฟองฝอยอากาศ (Micro-Fine Bubbles) ซ่ึงเกิดจากการท างานของเคร่ืองเติมอากาศชนิดดูดพน่ (Aspirating Aerator) 
ซ่ึงออกแบบพิเศษใหมี้ใบครีบกระจายน ้ าเป็นแผน่จาน (A Variable Propeller Disk) ซ่ึงมีหวัจ่ายอากาศ (Ejectors) ประกอบ
ติดมา น าพามวลไขมนั / น ้ามนั / สารแขวนลอยเบาตวั ลอยตวัข้ึนสู่ผิวหนา้ของถงัในวงรอบนอกของ Contact Tank ในรูป
ของ Scum เพ่ือใหเ้กิดการกวาดน าพาส่วน Scum ดงักล่าว โดยแขนกวาดไขมนัลอยตวั (Floating Scum Rake Arm) กวาดลง
สู่ราง Scum เพ่ือน าไปบ าบดัหรือท้ิงต่อไป ส่วนตะกอนท่ีมีน ้ าหนกัมาก  (หากมี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของตะกอน) จะจมตวั
ลงสู่กน้ถงั เพื่อใหเ้คร่ืองกวาดตะกอน (หากจ าเป็นตอ้งมี) กวาดลงสู่กน้หลุมเพ่ือระบายออกต่อไป 

 

 

 

 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของชุด MICROFLOAT Dispersed Air Flotation คือชุดเคร่ืองจ่ายอากาศ MICROFLOAT 
Aerator  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัเดียวท่ีมีการเคล่ือนท่ีหมุนตวั โดยมีเพลากลวง (Hollow Shaft) ซ่ึงต่อมาจากเพลาของชุด
ขบัเคล่ือน เพื่อน าพาอากาศท่ีดึงมาจากบรรยากาศดูดลงสู่ใบพดัแบบแผน่จาน ซ่ึงติดตั้งอยูบ่ริเวณส่วนปลายล่างของเพลา
กลวงใหฟ้องฝอยอากาศขนาดละเอียดมากแผก่ระจาย (Disperse) ออกในวงรัศมี (Creates a Halo) ลงสู่น ้ าเสีย การรวมตวัของ
มวลฟองฝอยจะเป็นลกัษณะพเิศษมีรูปลกัษณ์คลา้ยๆ การห่อตวัของน ้ าหลงัเรือ (Like the Wake Created Behind a Boat) ท า
ใหเ้กิดการรวมตวัไดดี้  เกิดการแผก่ระจายจากทุกส่วนของมวลอากาศท่ีสร้างข้ึนมาจากเคร่ืองเติมอากาศเขา้สู่น ้ า ก่อใหเ้กิด
การน าพาตะกอนเบาลอยไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 จากองคป์ระกอบการท างานของ MICROFLOAT Dispersed Air Flotation ท่ีเกิดจากการอดัอากาศดว้ยเคร่ือง
เติมอากาศมีใหม้วลฟองฝอยละเอียดมาก และมีการห่อรวมตวัของมวลอากาศเขา้สู่น ้ าไดทุ้กส่วน ท าใหมี้ความแตกต่างจากระบบ 
Conventional Dissolved Air Flotation แบบเดิม ซ่ึงซ ้ าซอ้นยุง่ยาก โดยระบบหลงัจ าเป็นตอ้งดึงน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้บางส่วน
โดยเคร่ืองสูบน ้ าแรงดนัสูง เพ่ืออดัน ้ าเขา้สู่ถงัแรงดนั (Pressure Tank) ซ่ึงท าการอดัอากาศใหมี้แรงดนัสูงอาจถึง 8 บาร์ ดว้ยเคร่ือง
อดัลม เพ่ือใหอ้ากาศละลายเขา้สู่น ้ า ก่อนจะลดแรงดนัลงเหลือเท่าบรรยากาศ ใหฟ้องอากาศน าพาตะกอนเบาลอยตวัสู่ผิวหนา้
ของถงั การท างานของระบบ MICROFLOAT Dispersed Air Flotation จะสะดวกส้ินเปลืองพลงังานนอ้ยกวา่ ตอ้งการการดูแล
เอาใจใส่นอ้ยกวา่ ลดค่าใชจ่้ายการซ่อมบ ารุงจากเคร่ืองจกัรซ่ึงมีนอ้ยช้ินกวา่และใชเ้น้ือท่ีนอ้ยกวา่อีกดว้ย 
 

 
 
 
 

อปุกรณ์สว่นทีไ่มต่อ้งใชส้ าหรับระบบ MICROFLOAT DAF SYSTEM (สว่นทีก่ ากบัดว้ยเครือ่งหมาย ) 
 

 Pressure Control Valves [วาวลป์รับแรงดัน] 
 Pressure Tank [ถังอัดอากาศผสมกับน ้า] 
 Recycle / Pressurizing Pump [เครือ่งสบูน ้าไหลวนแรงดันสงู] 
 Auxiliary Air Supply System For Compressed Air [เครือ่งอัดอากาศและอปุกรณ์เสรมิ] 
 Injection Jets or Nozzles [หัวพน่ / จ่ายอากาศ] 
 Special External Piping [ทอ่ส าหรับน ้าไหลวนและทอ่จ่ายอากาศทัง้หมด] 

 

รูปแสดง  :  รูปแบบของระบบบ าบดัไขมนัแบบ Conventional Dissolved Air Floatation Device  ซึง่ยุง่ยาก 
 

 อุปกรณ์เคร่ืองพ่นฟองฝอยอากาศ  MICROFLOAT Aerator สามารถน าไปใชท้ดแทนระบบการสร้างฟองฝอย
อากาศของการบ าบดัไขมนัแบบ Conventional DAF System เดิม โดยการติดตั้งเสริมเขา้ไปในถงั Floatation Tank บริเวณ
ตน้ทางของถงัไดโ้ดยตรง ท าใหส้ามารถลดอุปกรณ์และขั้นตอนของการดึงน ้ าไหลวนท่ีผ่านการบ าบดั (Recycle Water) มา
อดัอากาศภายในถงัแรงดนัแลว้แยกอากาศกบัน ้ าออกจากกนัท่ีบรรยากาศเพ่ือการน าพาฟองฝอยอากาศเขา้สู่ถงั DAFออกไป
ได ้ท าใหส้ามารถลดความยุง่ยากในการบ าบดัและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการน าพาไขมนัให้ลอยตวัไดดี้กวา่จากการให้มวล
ฟองฝอยอากาศท่ีละเอียดมากกวา่ 
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ประสิทธิผล 

  ดว้ยประสิทธิผลของการกระจายมวลฟองฝอยอากาศท่ีละเอียดมาก (Micro-Fine Bubbles) เลก็ถึง 10 – 50 ไมครอน 
และมีการห่อตวัทุกส่วนของมวลฟองฝอย ท าใหส้ามารถน าพาตะกอนเบาใหล้อยตวัข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ก่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ
ในการบ าบดัน ้ามนั /ไขมนัละลาย/ ตะกอนเบาไดสู้งถึง 90% 

 

ข้อมูลด้านเทคนิค    

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

Aeration Industries International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผูคิ้ดคน้เคร่ืองเติมอากาศชนิด Aspirator   Aerator เป็นรายแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 
 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์:0-2934-7390-3      โทรสาร:0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  Website :www.envitrade.co.th  

 

 

 


