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คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  Specific Features and Benefits... 

 

 จากผูค้น้คดิ Membrane Air Diffuser รายแรกของโลก 

 สดุยอดของประสทิธภิาพ  ดว้ยสปรงิชว่ยดงึแผ่นเมนเบรนยอ้นกลับใหปิ้ดโดยทันทหีากเกดิสภาวะไฟฟ้าดับ  ป้องกันการไหล
ยอ้นป้องกันการอดุตันและเสยีหายไดโ้ดยสิน้เชงิ 

 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางแผน่จาน Membrane ใ     ง 300 มม. ใหม้วลฟองฝอยอากาศไดถ้งึ 12 ลบ.ม/ชม.  

 Membrane มใีหเ้ลอืกทัง้ชนดิวัสดุ EPDM Rubber และวัสดุ Silicone ซึง่ทนอุณหภูมไิดสู้งกว่าและทนทานต่อสภาวะเจอืปน
ไขมันไดด้กีวา่ 

 น ้าหนักเบา ตดิตัง้ง่าย 

 หัวจ่ายอากาศไมอ่ดุตันง่ายและไมจ่ าเป็นตอ้งลา้งดว้ยกรด 

 แผน่ยางกับตัวโครงยดึกันไดแ้นบสนทิดว้ยขอบดา้นขา้งเวา้ลงคอดเขา้เพือ่การยดึพรอ้มมวีงแหวนรัดรอบแผน่ยางเพือ่การไม่ให ้
แผน่ยางหลดุเสรมิอกีชัน้หนึง่ 

 โดย Saddle Camp ร    อท าให ้ามาร       งเขา้ก    อแข งลมไ  ง าย โ ยไม   องม การ    อม 

 ใหฟ้องทีล่ะเอยีดและกระจายลมออกไดโ้ดยสม ่าเสมอ 

 การควบคมุปรมิาณลมขึน้กับความดันแรงลมและรพูรนุทีแ่ผน่ยาง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งปรับขนาดของร ูOrifice 
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ลกัษณะการน าไปใชง้าน  Application… 

หัวจ่ายอากาศแบบจานจ่าย ELASTOX ® -T Disk Air Diffuser ถกูคดิคน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1984 เป็นการประยกุตพ์เิศษเพือ่การใชก้ับงาน
การบ าบัดน ้าและงานการบ าบัดน ้าเสยี เพือ่ใหไ้ดฟ้องฝอยละเอยีดจากอากาศอัดแกข่บวนการเตมิอากาศ 
 
ชนดิของงานทีเ่หมาะตอ่การน าไปใช ้ประกอบดว้ย 

 การคงสภาวะเตมิอากาศแกน่ ้าเสยีในบอ่ปรับสมดลุ / ปรับเสถยีร (Balancing Tank) 

 การเตมิออกซเิจนในบอ่เตมิอากาศแบบตะกอนเรง่ (Activated Sludge Basin) และเพือ่การเปลีย่นแปลงสารประกอบไนโตรเจน

ไปเป็นไนไทรตแ์ละไนเทรต (Nitrification) 

 การเตมิออกซเิจนในบอ่ปรับเสถยีรของตะกอน (Sludge Stabilization) 

 การเตมิอากาศแกแ่มน่ ้าและทะเลสาบ 

 การรับและสง่ผา่นกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ าหรับกระบวนการสะเทนิ (ท าใหเ้ป็นกลาง) 
 

หลกัการท างาน Operational Principle… 

ขอ้ตอ่เกลยีวนอกขนาด 1 นิว้ (G1” Socket Fitting) ถกูใ    า ร  ต่อเขา้กับท่อแขนงลม ในสภาวะทีไ่ม่มกีารจ่ายลม (In Idle Stage) 
แ     ายอากา  (Membrane)  ะอยูใ่นสภาวะรา แ  แ    ตัวโ รงย   (Supporting Disk) ทีร่าบเรยีบ หลังจากมแีรงดันลมภายใน
เพิม่ขึน้มากกวา่แรงดันกดทับของน ้าบรเิวณรอบๆ แผน่ยางจะถกูยกเผยอตัวขึน้เล็กนอ้ยจากโครงยดึ เป็นการเปิดทางใหเ้กดิการจ่ายลม
เขา้สูพ่ืน้ทีท่ีต่อ้งการผา่นรพูรนุขนาดเล็กของแผน่ยางและเขา้สูน่ ้าในสภาวะฟองฝอยละเอยีด 
 

 

 

ในสภาวะของการท างานแบบไม่ต่อเน่ือง Intermittent Mode of Operation… 

การออกแบบโครงสรา้งถกูจัดท ามาใน 2 ระบบ เพือ่ป้องกันของเหลวไหลยอ้นเขา้สูหั่วจ่ายอากาศในกรณีทีค่วามดันลดลง 

 แผน่ยางมคีวามยดืหดคนืตัวได ้ท าใหร้พูรนุในแผน่ยางจะปิดในขณะทีแ่ผน่ยางแนบลงบนโครงยดึแผน่ยาง 

 การจ ากัดการยกตัวของตรงกลางแผน่ยางโดยมสีปรงิดงึกลับโดยจะปิดรเูขา้ของอากาศสูหั่วจ่ายลงขณะทีไ่มม่ลีมเขา้ท างานเหมอืน

วาลว์กันกลับ 
 
ELASTOX

® -T รุ่น Special เป็นหัวจ่ายอากาศรูปแบบพเิศษซึง่เหนือกว่ารูปแบบอืน่ๆ ทั่วไป โดยมสี่วนป้องกันการไหลยอ้นทีเ่ป็น
ลักษณะเฉพาะ โดยการเสรมิเพิม่สว่นของสปรงิใหท้ าหนา้ทีเ่ป็นวาลว์กันกลับ (Integrated Spring – Loaded Check Valve) ไม่ใชแ่ค่
กรณีเหมาะต่อการท างานแบบไม่ต่อเนื่องเท่านัน้ แต่ป้องกันกรณีทีม่คีวามเสยีหายอืน่ๆดว้ยเหมอืนกัน เชน่ หากเกดิกรณีแผ่นยางฉีก
ขาดเสยีหาย ปรมิาณการร่ัวของอากาศก็จะลดลง ท าใหเ้กดิความเสยีหายแต่นอ้ยต่อหัวจ่ายนัน้ๆ ไม่กระทบต่อระบบการจ่ายอากาศ
ทัง้หมด 

การออกแบบ Design… 

ELASTOX 
® -T เป็นหัวจ่ายอากาศแบบจานจ่ายทีม่ลีักษณะการท างานใหอ้ากาศไหลออกจากผวิยางในทศิทางพุง่ขึน้มกีารออกแบบมา

เป็น 2 รปูแบบรุน่ 
 

 ELASTOX 
® -T Standard รุน่มาตรฐาน 

  ELASTOX 
® -T Special    รุน่พเิศษ 

 

ลขิสทิธิก์ารจ ากัดการยกตัวบรเิวณตรงกลางหัวแผ่นยางโดยมสี่วนดงึแผ่นยางแนบลงมาทันทเีมือ่ไม่มแีรงดันอากาศเป็นลักษณะการ
ท างานเฉพาะของทัง้สองรุน่ สามารถป้องกันแผน่ยางจากลักษณะการบวมโป่งพอง Balloon – Like swelling ซึง่ท าใหเ้กดิความมั่นใจ
วา่อากาศสามารถผา่นออกมาจากผวิหนา้ของหัวจ่ายอากาศไดโ้ดยสม ่าเสมอ ลดการไขวร้วมตัวของอากาศท าใหส้ามารถใหป้ระโยชน์
จากออกซเิจนไดต้ามประสทิธภิาพทีต่อ้งการ 

ในสภาวะทีไ่มม่กีารจ่ายอากาศ (In Idle Stage) ในสภาวะการท างานทีม่กีารจ่ายอากาศ (Operating Condition) 
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ลขิสทิธิก์ารออกแบบเฉพาะทีแ่ตกตา่งกนัของสว่นจ ากดัการยกตวับรเิวณสว่นกลาง (Patented Central Lift Limitation) 
ของท ัง้สองรปูแบบรุน่ 
 
ELASTOX 

® -T Standard รุน่มาตรฐาน 

ส่วนจ ากัดการยกตัวบรเิวณส่วนกลางแผ่นยางรวมเป็น
ชิน้ส่วนเดยีวกัน (Integral Part) กับส่วนของแผ่นยาง
เมนเบรนป้องกันการไม่ไหลยอ้นกลับของน ้าในเวลา
เดยีวกันกับการปิดกลับของแผน่ยาง 

   ELASTOX 
® -T Special รุน่พเิศษ 

สว่นจ ากัดการยกตัวบรเิวณสว่นกลางแผน่ยาง รวมเขา้กับ
แผ่นยางโดยวธิีท าใหย้างถูกดงึคงรูป Vulcanizingและ
ออกแบบมาพรอ้มกับมสีปรงิท าหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนเช็ควาลว์ 

รายละเอียดของวสัด ุMaterials… 

วัสดซุ ึง่ถกูเลอืกน ามาใชท้ัง้หมดผา่นการค านงึถงึคณุสมบัตคิวามทนทานทีเ่ป็นทัง้ผลกระทบในดา้นเคมแีละชวีเคมทีีม่ผีลกับวัสดุทีม่ใีน
ขบวนการต่อบ าบัดน ้าเสยีทางชวีภาพ ดว้ยการใหค้วามส าคัญต่อความทนทานเพือ่ใหไ้ดอ้ายุการใชง้านทีย่าวนาน วัสดุของแผ่นยาง
เมนเบรนเป็นสว่นทีส่ าคัญมากทีส่ดุตอ่การเลอืกใช ้

ชนดิยาง EPDM ยาง EPDM มสีภาพสว่นประกอบความเป็นพลาสตกิต ่ามาก 

ชนดิยาง EPDM - MB ยาง EPDM - MB ป้องกันเชือ้จุลนิทรยีท์ีส่ามารถยอ่ย Polyester ท าลายโครงสรา้งของพลาสตกิ     
ลดการเกาะตัวของชวีเคมทีีจ่ะมผีลตอ่วัสดดุว้ยการเตมิสารเชือ่มโยงพเิศษ        

ชนดิยาง Silicone แผน่ยาง Silicone ปราศจากความเป็นพลาสตกิท าจากซลิโิคนทีท่นต่อสารเคมดีทีีสุ่ดและป้องกันสาร
เหนยีวเกาะตดิทีผ่วิไดด้เียีย่ม 

 

องคป์ระกอบของวสัดุ 

 
 
 
 
 

 
 ELASTOX ® -T รุ่นมาตรฐาน ELASTOX ® -T รุ่นพิเศษ 

1 โครงฐานยดึ (Supporting body) โพลีพรอพีลีน (Polypropylene) โพลีพรอพีลีน (Polypropylene) 
2 แผน่ยาง 

(Membrane) 
-ยาง EPDM 
-ยาง EPDM – MB ทนทานต่อเชือ้จุลินทรีย์ท่ี
สามารถย่อย Polyester ท่ีท าลายโครงสร้างของ
พลาสตกิ 

- ยาง EPDM 
- ยาง EPDM – MB ทนทานต่อเชือ้จุลินทรีย์ท่ี

สามารถย่อย Polyester ท่ีท าลายโครงสร้าง
ของพลาสตกิ 

- ยางซิลิโคน Silicone 
3 สว่นจ ากดัการยกตวับรเิวณสว่นกลาง

แผน่ยาง  (Lift limitation) 
วัสดุเดียวกับส่วนแผ่นยาง เหล็ก/ เหลก็กล้าไร้สนิม ช่วยดงึให้ยางคงรูบ 

Vulcanizing 
3.1 ปลอก (Hull) - โพลีพรอพีลีน (Polypropylene) 
3.2 สปรงิดงึกลบั (Pull-back spring) - เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) 
3.3 นอ๊ตยดึ (Self – locking nut) - เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) 
4 วงแหวนรดัรอบแผน่ยาง 

(Clamping band) 
โพลีพรอพีลีน (Polypropylene) 
วัสดุเผ่ือเลือก :  เหล็กกล้าไร้สนิม 
        (Stainless Steel) 

เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) 
วัสดุเผ่ือเลือก : โพลีพรอพีลีน(Polypropylene) 
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การเจาะรพูรนุ Perforation… 

แผน่ยางเมนเบรนไดร้ับการเจาะรพูรนุทีแ่ตกตา่งกันใน 3 รูปแบบ เป็นเหตุใหป้รับเปลีย่นรูปแบบทีล่งรอยกันของปรมิาณลมทีต่อ้งการให ้
ผา่นหรอืตามปรมิาณของออกซเิจนทีต่อ้งการ ระยะหา่งระหวา่งกันของรแูตล่ะรไูดถ้กูก าหนดทีแ่น่นอนป้องกันการรวมตัวของฟองอากาศ
เขา้หากันในระหวา่งขบวนการท างาน 
 

 

การติดตัง้ Attachment / Installation… 

หัวจ่ายอากาศแบบจาน ELASTOX ® -T จะถกูตดิตัง้โดยใชข้อ้ตอ่เกลยีวขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1 นิว้ (G1”) ประกอบกับยางกันรั่วซมึ 
(Seal) ลักษณะเป็นวงแหวน O-ring ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 32 มม. ตอ่รวมเขา้กับบรเิวณสว่นแบนเรยีบของขอ้ตอ่ 
ระบบทอ่จ่ายกระจายอากาศ สามารถออกแบบใหเ้ป็นทัง้แบบทอ่รปูทรงสีเ่หลีย่มจัตรัุส สีเ่หลีย่มพืน้ผา้ หรอืทอ่กลม โครงสรา้งของท่อท า
จากวัสดุเหล็กกลา้ไรส้นิมหรือพลาสตกิแลว้แต่ตอ้งการ หัวจ่ายอากาศสามารถตดิตัง้ต่อเขา้กับส่วนของท่ออากาศไดอ้ย่างง่ายและ
รวดเร็ว การตดิตัง้สามารถท าไดโ้ดยใชค้นคนเดยีวไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษใดๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round tube (อปุกรณ์การเช ือ่มตอ่เขา้กับทอ่กลม) Square / Rectangular tube (อปุกรณ์การเช ือ่มตอ่เขา้กับทอ่เหลีย่ม) 

[รปุแบบลกัษณะของรเูจาะ] 

แคลม้รัดท่อ (Saddle Clamp) ของ GVA มสีว่นประกอบ

ของโพลีพรอพีลีนเสริมใยแกว้ (Glass – Fiber – 
Reinforced Polypropylene) ออกแบบอย่างเหมาะสม
ส าหรับการตดิตัง้บนท่อกลมที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิหรือ

พลาสตกิดว้ยขนาด Nominal Sizes ทัง้ DN 65, 80 และ 
100 มม. 

เหมาะสมกับการขันกับขอ้ต่อเกลยีวนอก G1” x 20 

ISO 228 เชือ่มไปยังท่อแบบเหลีย่ม (Threaded 
Connections Welding Nipples) ตามแบบแผนที่
วางไวค้วามยาวถงึขอบท่อตอ้งมขีนาด 50 มม.เป็น

อยา่งนอ้ย  
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ความสามารถในการจ่ายออ๊กซิเจน Oxygen Admission Capacity… 

อัตราการละลายออกซเิจนทีก่่อใหเ้ป็นประโยชน์ ณ สภาวะมาตรฐานต่อ
มวลอากาศที่จ่ายให ้(Specific Oxygen Utiliztion SOTE)  
[gO2/Nm3.m] ปรมิาณอ๊อกซเิจนทีจ่่ายเขา้สู่ถังเตมิอากาศ OC [kgO2 / 
h] ขึน้กับความหนาแน่นของพลังงานภายในบ่อเตมิอากาศโดยเป็นการ
วางกระจายหัวจ่ายอากาศในลักษณะ 
 

 เตมิอากาศเต็มพืน้ทีพ่ืน้บอ่ 


 

 เตมิอากาศดว้ยระบบหมนุเวยีนแยก 
 เตมิอากาศในพืน้ทีเ่ป็นบางสว่น เตมิอากาศในแนวเสน้ตรง 

(โดยมอีปุกรณ์ชว่ยเสรมิใหเ้กดิการไหลแบบมว้นวนของน ้า) 
 
 
รวมถงึปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
 
กราฟซึง่แสดงอัตราการละลายออกซเิจนทีก่่อใหเ้ป็นประโยชน์ (Oxygen 
Utilization) อยู่บนพื้นฐานของการจัดวางหัวจ่ายอากาศในลักษณะการ
เตมิอากาศแบบเต็มพืน้ทีท่ดสอบในน ้าสะอาดภายใตส้ภาวะมาตรฐานและ
เป่าลงไปในน ้าซึง่ลกึ 3.75 ม. โดยมรีะดับของความหนาแน่นของการจัด
วางหัวจ่ายอากาศใน 2 ลักษณะ ความห่างกันของแต่ละหัวจ่ายและโดย
แบง่ตามรปูแบบของหัวจ่ายอากาศทีม่ลีักษณะรูเจาะต่างกันชนดิ Type A, 
B และ C 
 

1  = ระยะหา่งระหวา่งหัวจ่าย 1.0 ม.  (ความหนาแน่น   6.5 %) 

2  = ระยะหา่งระหว่างหัวจ่าย 0.5 ม.  (ความหนาแน่น   13.0 %) 
 

หมายเหต ุ : 

ควรเป็นการจัดวางที่เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้พื้นบ่อในลักษณะความสัมพันธ์ที่มี
อัตราสว่นความลกึของอากาศทีจ่่ายออก (Air Admission Depth) กับระยะหา่ง
ระหวา่งหวัจา่ยจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 4 : 1 อย่างมนัียส าคัญเพือ่ป้องกันการ
เกดิการรวมตวัของฟองอากาศทีผ่ดุขึน้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

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 

 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย    ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ  
จากสหพันธรัฐเยอรมัน 

อตัราความดนัสญูเสียจากหวัจ่ายอากาศ 

(Pressure Loss)... 

หัวจ่ายอากาศรูปแบบจานจ่าย ELASTOX ® -T มีผลดจีาก
ลักษณะความยืดหยุ่นได ้ท าใหเ้กิดความดันสูญเสียที่ต ่าใน
ลักษณะความดันสูญเสยีที่เป็นเสน้โคง้เอียงลงเล็กนอ้ยต่างกับ
ของหัวจ่ายอากาศประเภททีใ่ชวั้สดทุีม่คีวามแข็ง 
จงึกอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลคุม้คา่และบังเกดิผลตอ่ประสทิธภิาพของ
ระบบการเตมิอากาศ  
 
ขอ้มลูทีอ่า้งถงึใชก้ับหัวจ่ายอากาศประเภทแผ่นยางใชก้ับ EPDM 
Membrane ความสญูเสยีความตา่งศักยจ์ากแผ่นยางแบบซลิโิคน
จะเกดิมากกวา่เล็กนอ้ย 
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