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AIRE – O2 Turbo  High Performance Surface  Aerator  
เคร่ืองเติมอากาศชนิดผวิน า้แบบรอบเร็ว 

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

โทร.   0-2934-7390-3       แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 
 
 
 

 

 

 คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ 
 

 ใหป้ระสิทธิภาพในการเติมอากาศสูง มีผลทดสอบยนืยนัแน่นอน 
 สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียหลากหลายระบบ 
 เหมาะกบัระบบน ้ าเสียจากชุมชน, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานกระดาษ, โรงงานปิโตรเคมิคลั 
 มีอายกุารใชง้านยาวนาน รับประกนั 3 ปี มาตรฐานจากผูผ้ลิต โดยไม่มีเง่ือนไข 
 ตวัเคร่ืองมีขนาดกะทดัรัด จึงติดตั้งและบ ารุงรักษาไดง่้าย 
 ใบพดัผ่านการออกแบบให้มีรูปแบบเป็นระหัดเกลียววิดน ้ า (High Efficiency Archimedes Type “Scooped” Impeller) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดกระจายน ้ า (High Pumpage Rate) เพ่ือการซึมซบักบัอากาศไดสู้งสุด  
 ส่วนหวัเบ่ียงกระจายน ้ า (Deflector Head) ไดรั้บการออกแบบใหโ้คง้มนแผอ่อกและมีขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการกระจาย

น ้ าไดว้งกวา้ง 
 การกระจายน ้ าจากใบพดัอยูใ่นแนวราบเรียบและกระจายออกในวงกวา้ง (Trajectory of Water is Horizontal & Out) ไม่

ก่อใหเ้กิดภาวะฟองระเหย (Aerosol) กระทบต่อบรรยากาศ 
 ปลายเพลามอเตอร์ถูกออกแบบหุ้มมิด (Encapsulated Motor Shaft) ป้องกนัเพลามอเตอร์สึกกร่อน ยืดอายกุารใชง้าน

ของมอเตอร์ไดย้าวนาน น ้าไม่สามารถซึมผา่นเขา้สู่มอเตอร์ได ้
 ตุก๊ตาประกอบของมอเตอร์ (Motor Thrust Bearing) ถูกจดัวางอยูใ่นต าแหน่งใกลพ้ดัลมระบายอากาศ ท าให้ยืดอายขุอง

ลูกปืนไดย้าวนานข้ึน 
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ตารางแสดงข้อเปรียบเทียบของเคร่ืองเติมอากาศชนิดรอบเร็วแบบของ AIRE – O2
 TURBO เทียบกบัรูปแบบ CONVENTIONAL เดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองเตมิอากาศ  AIRE – O2
 TURBO เคร่ืองเตมิอากาศชนิดรอบเร็วรูปแบบเดมิ 

1. ลูกปืนของมอเตอร์ (Motor Bearing) ไดรั้บการจดัวางใหอ้ยูห่่าง
จากผิวของน ้ าเสีย และวางอยู่ใกลพ้ดัลมระบายอากาศ ท าให้
เกิดการระบายความร้อนไดดี้ ยืดอายุการใชง้านของลูกปืน 

1. ลูกปืนของมอเตอร์ถูกจดัวางอยู่ส่วนล่างใกลก้บัน ้ าเสีย ท าให้การระบาย
ความร้อนไม่ดี และมีโอกาสกดักร่อนจากน ้าเสียได ้

2. แผ่นกระจายน ้ า (Diffuser Plate) เป็นแผ่นหมุน มีการส่งถ่าย
แรงกระทบจากน ้ ากระจายไปอย่างสม ่าเสมอ ก่อให้อายุการใช้
งานของลูกปืนมอเตอร์ยาวนานข้ึนถึง 5-7 เท่าของ L10 Life 

2. แผ่นกระจายน ้ าเป็นชนิดอยู่กบัท่ี อาจจะท าให้เกิดแรงกระทบจากน ้ าผ่าน
ไปยงัท่ีจุดใดจุดหน่ึงของลูกปืนของมอเตอร์ได ้

3. เพลาของมอเตอร์มีหมวกหุ้ม (Encapsulated Motor Shaft) ท า
ให้เพลามอเตอร์ไม่สัมผสัน ้ าเสียโดยตรง ลดการสึกกร่อน ยืด
อายุของมอเตอร์ 

3. เพลาของมอเตอร์ซ่ึงจมอยู่ใตน้ ้ า ท าให้ตอ้งสัมผสักบัน ้ าเสียโดยตรง มี
โอกาสสึกกร่อนไดง้่าย 

4. จุดศูนยถ่์วงอยูข่องเพลาอยูใ่ตน้ ้ า ท าใหเ้พลาเสถียร 4. จุดศูนยถ่์วงของเพลาอยูเ่หนือน ้า ท าใหเ้พลาไม่เสถียร 
5. แนววงโคจรของการกระจายน ้ า (Spray Trajectory) อยู่ใน

แนวนอนและกระจายไกล ท าให้เกิดการระเหยต่อน ้ านอ้ย ลด
ปัญหาด้านกล่ิน พลังงานส่วนใหญ่จึงถูกถ่ายเทไปสู่ผิวน ้ า
โดยตรง ท าใหป้ระหยดัพลงังาน 

5. แนวการกระจายน ้ าอยู่ในแนวตั้งสูง ท าให้เกิดการระเหยต่อน ้ ามาก (High 
Aerosol) ท าให้กล่ินและฝุ่ นฟุ้งกระจาย จึงท าให้ต้องใช้พลังงานมาก 
เน่ืองจากมีพลงังานบางส่วนกระจายหายไปสู่อากาศตรงบริเวณผิวน ้า 

6. การดึงน ้ าข้ึนของใบพดัเป็นแบบตกัข้ึน (Patented Centrifugal 
“Scooped” Discharge) และมีแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางจะท าให้
ความเร็วของน ้ าเพิ่มข้ึน ท าให้พลงังานท่ีใชจ้ะถูกส่งถ่ายไปยงั
ผิวน ้าไดม้ากข้ึน 

6. ตัวกระจายน ้ าออกจะอยู่กับท่ี ในการเปล่ียนทิศทางของน ้ า จะต้อง
ส้ินเปลืองพลงังานมากข้ึนและลดความเร็วของน ้าลง 

7. เพลาของใบพดัและหวัจ่ายอากาศอยู่รวมกนั (Integral Impeller 
Shaft & Diffuser) ท าใหน้ ้ าเสียไม่สามารถซึมไปส่วนอ่ืน ๆได ้

7. ภายในเคร่ืองมีช่องว่างระหว่างเพลาและตัวกระจายอากาศ น ้ าเสียจึง
สามารถแผเ่ขา้ไปถึงซีลของมอเตอร์ได ้

8. ดว้ยองค์ประกอบของเพลาท่ีใหญ่ สั้นและมัน่คง ท าให้ไม่
จ าเป็นตอ้งประกอบติดลูกปืนบริเวณส่วนเพลาล่าง 

8. ภายในเคร่ืองจ าเป็นตอ้งมีลูกปืนเพิ่มเพราะเพลาท่ีใช้มีความยาวมากเพื่อ
เพิ่มความแขง็แรง กนัการแกวง่ตวั 

9. ใบพดัรูปทรงระหัดวิดน ้ า (Archimedes Impeller) มีขนาดใหญ่ 
ท าให้มีพื้นท่ีของใบพดัมาก ประสิทธิภาพสูง และสามารถท า
ใหข้องแขง็ขนาดใหญ่ไหลผา่นได ้

9. ใบพดัมีขนาดเล็ก ท าให้มีประสิทธิภาพต ่า และอาจท าให้ของแข็งขนาด
ใหญ่ติดพนักบัใบพดัได ้
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองเตมิอากาศ 

 ในการพิจารณาประสิทธิภาพของเคร่ืองเติมอากาศชนิดผิวน ้ า ซ่ึงมีทิศทางการดูดดึงน ้าเสียข้ึนมาในแนวตั้ง จ าเป็นตอ้งพิจารณา
องคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ บริเวณวงกระเพ่ือมของน ้ า (Zone of Impingement) บริเวณวงการกวนผสมอยา่งสมบูรณ์ (Zone of 
Complete Mix) และบริเวณวงการแพร่ของออกซิเจนเขา้ไปละลายในน ้า (Zone of Oxygen Dispersion)  ซ่ึงทั้งหมดอยูภ่ายในโซนครอบคลุมการ
ท างานของเคร่ืองเติมอากาศ (Zone of Influent) วา่มีระยะเส้นผา่ศูนยก์ลางเท่าไหร่เม่ือเทียบผา่นจากจุดก่ึงกลางของเคร่ืองเติมอากาศ รวมถึง
องคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจนให้แก่น ้าเสีย ความยาวสั้นของกรวยน ้ าท่ีถูกดูดเขา้มา ความเร็วของการแผก่ระจายของน ้ า 
รวมถึงก าลงังานท่ีใชใ้นการกวนผสมอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงจะตอ้งถูกก าหนดให้มีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการเติมอากาศ 

รูปที่ 1 แสดงโซนต่างๆ ของน า้เสีย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการท างาน
ของเคร่ืองเติมอากาศเกีย่วพนัต่อประสิทธิภาพการเติมอากาศ 

 
 
 

รูปที่2เป็นการเทียบก าลงัแรงมา้ของเคร่ืองเติมอากาศกบัเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของวงของการกวนผสมอยา่งสมบูรณ์ (Zone of Complete Mix) ท่ีได้
จากการท างานของ Aire-O2 TURBO ซ่ึงมกัจะหมายถึงถึงโซนท่ีสาร
แขวนลอยไดถู้กกวนผสมอยา่งทัว่ถึงมีความเขม้ขน้แปรเปล่ียนเฉล่ียไม่
เกิน 10% หรือมีค่าความเร็วเฉล่ียการกระจายของน ้ามากกวา่หรือเท่ากบั 
0.5 ฟตุ/วินาที ซ่ึงของแขง็จะสามารถตกตะกอนไดเ้ฉพาะนอกโซนน้ี 
ส่วนโซนท่ีเกิดเพียงการกระเพ่ือมหรือกระจายของน ้า (Impingement  
Zone) ซ่ึงหมายถึงส่วนท่ีไดรั้บผลจากการกวนโดยตรงของเคร่ืองเติมอากาศ ซ่ึงมีส่วนท่ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเติมอากาศ ถา้แนวการ
กระจายของน ้าอยูใ่นแนวต ่าหรือแนวราบ (Lower Trajectory Discharge) ดงัเช่น การกระจายของน ้ าจากเคร่ืองเติมอากาศ AIRE-O2 TURBO จะ
มีผลให้ไดโ้ซนท่ีซ่ึงคลอบคลุมการท างาน (Zone of  Influent) เป็นบริเวณกวา้ง 

 รูปที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบเส้นผา่ศูนยก์ลางของวงของการแผ่
กระจายออกซิเจน (Zone of Oxygen Dispersion) เม่ือเทียบกบัก าลงั
แรงมา้ของเคร่ืองเติมอากาศ AIRE-O2

 TURBO ท่ีตอ้งใช้ ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีหนา้ตดัของปริมาตรของน ้ าเสีย ซ่ึงออกซิเจนจะสามารถละลายไป
ถึง  โดยจะเป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณาในการหาจ านวนให้คลอ้ง
จองกบัขนาดเพ่ือการจดัวางเคร่ืองเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ 

 

รูปที่ 4 เป็นตารางเปรียบเทียบก าลงัแรงมา้ท่ีตอ้งใชเ้ม่ือเทียบกบัปริมาตร
ของน ้าเสียในบ่อบ าบดัจากการท างานของ AIRE-O2

 TURBO เพื่อ
ก่อให้เกิดการกวนผสมอยา่งสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากค่าความเร็วของ
การเคล่ือนตวัของน ้ าท่ี 0.5 ฟตุ/วินาที ท่ีระดบัความลึกปกติ ณ สภาวะ 
ความเขม้ขน้ของสารแขวนลอย (TSS) ในบ่อเติมอากาศแตกต่างกนั 
 

 ข้อมูลและตัวเลขเพ่ือการใช้ในการค านวณ ซ่ึงปรากฏอยู่ในเอกสารหน้านี ้ เป็นค่าท่ีให้ไว้ส าหรับผู้ออกแบบโดยประมาณการเท่าน้ัน 
ไม่สามารถครอบคลมุถึงการใช้งานได้ในทุกประเภทของการออกแบบ กรุณาติดต่อมายังบริษัท เอน็วิเทรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด เพ่ือการปรับข้อมูล
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานในส่วนงานน้ันๆ ต่อไป 
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ลกัษณะการท างาน 

 AIRE – O2 TURBO   เป็นเครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน ้าแบบรอบเร็ว ซึง่มรีปูทรงใบพัดเป็นแบบระหัดเกลยีววดิน ้า 

(Patented Archimedes Type “Scooped” Impeller) ในการท างานมอเตอรจ์ะหมนุใหใ้บพัดดงึน ้าเสยีจากกน้บอ่ขึน้มากระทบ
กับตัวหัวเบีย่งกระจายน ้า (Deflector Head) เบีย่งน ้าใหก้ระจายออกดา้นขา้งเป็นแผน่ฟิลม์บาง ดว้ยลักษณะรปูแบบของใบพัด
แบบ Archimedes ดังกลา่วท าใหส้ามารถดงึดดูน ้าขึน้มาไดม้าก (High Pumping Rate) และลกึขึน้ ขณะเดยีวกันเมือ่กระทบ 
Deflector Head ก็จะแปลงรปูทรงของน ้าใหก้ระจายออกดา้นขา้งในลักษณะวงโคจรในแนวนอนและไกล (The Trajectory of 
Water is Horizontal and Out) กอ่ใหเ้กดิแผน่ฟิลม์บาง (Fine Film) ขึน้มาสัมผัสกับอากาศและกระจายน ้าลงมาเป็นฟองฝอย
ไดร้าบเรยีบโดยรอบกระทบลงสูน่ ้า (Transform Water into a Fine Film and Shorts the Water droplets Out in a Uniform 
Circular Pattern) ท าใหส้ามารถซมึซบัออกซเิจนในอากาศไดม้ากขึน้ ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพอัตราการดดูซมึออกซเิจน
เขา้สูน่ ้าเสยีไดม้ากขึน้ 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

Aeration Industries International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผูน้ าดา้นเทคโนโลยีเคร่ืองเติมอากาศชนิด  
 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
 

  

 บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 

โทรศัพท ์ : 0-2934-7390-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  

E-mail   : sales@envitrade.co.th 

Website  : www.envitrade.co.th  
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