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คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  Specific Features and Benefits... 

 

 

 
 

 
 

 ใหฟ้องฝอยอากาศทีเ่ล็กละเอยีด (Micro-Bubbling Fine Air) 

กอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลตอ่การละลายออกซเิจนไดส้งูสดุ 
 ไดรั้บการออกแบบใหม้ขีอบเขตระยะห่างระหวา่งรูจ่ายอากาศ

ทีเ่หมาะสมแน่นอน ป้องกนัการรวมตวัของอากาศ ณ ขณะการ

สรา้งฟอง 
 ดว้ยยางเมนเบรนชนิดทีม่กีารยดืหยุ่นไดใ้นตัวเอง ก่อใหเ้กดิ

ความมั่นใจไดอ้ย่างสงูถงึสภาวะการท างานทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิการ
อดุตัน แมจ้ะน ามาใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีย่ากล าบากมาก

เพยีงใดก็ตาม 
 ดว้ยการออกแบบหัวจ่ายอากาศแบบทอ่กลวงกลมในลักษณะ

รูปแบบทีต่ัวโครงยดึท่อเป็นลักษณะท่วมดว้ยน ้า (Floodable 

Support Tube) เป็นรายแรกของโลกจนมผีูผ้ลติลอกเลยีน
ตามมามากมาย สง่ผลใหเ้กดิการลดการลอยตัว ท าใหห้ัวจ่าย

อากาศสามารถตดิตัง้ยดึเขา้กับฐานโดยไม่เกดิความเสยีหาย
จากภาวะการดนัใหล้อยตวัขึน้ 

  สามารถน าไปใชก้ับระบบซึง่ท างานอย่างไม่ต่อเนื่อง เพือ่ใชใ้นงานระบบการบ าบัด Nitrification และ 

De- Nitrification เป็นไปไดโ้ดยงา่ย 
 มขีนาดความยาวแทง่จา่ยอากาศใหเ้ลอืก 4 ขนาด 400, 500, 750 และ 1000 มลิลเิมตร 

 มใีหเ้ลอืกทัง้วสัดยุาง EPDM และ ยาง Silicone 
 ตดิตัง้งา่ยและประหยัดเวลา สามารถกระท าไดโ้ดยใชค้นเพยีงคนเดยีว ไมต่อ้งการเครือ่งมอืพเิศษใดๆ 
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ลกัษณะการน าไปใชง้าน  Application… 

หัวจ่ายอากาศยางสังเคราะหแ์บบท่อกลวง ELASTOX 
® -R ไดร้ับ

การคดิคน้พัฒนาตัง้แต่ปี คศ. 1983 โดย GVA เป็นระบบการอัด
อากาศผ่านแผ่นยางเพือ่การประยุกตน์ าเทคโนโลยมีาใชก้ับงาน
ระบบน ้าและบ าบัดน ้าเสยี ดว้ยขอ้ดขีองการออกแบบประกอบกับ
พฤตกิรรมของการมีก าลังลอยตัวต ่าโดยตัวโครงฐานยดึชนิดที่
ออกแบบใหท้่วมดว้ยน ้า (Floodable Support Tube) เป็นแรง
กระตุน้ใหเ้กดิการพัฒนาพืน้ฐานระบบทีค่ลา้ยๆกันจากหลักการ
ออกแบบนี้เป็นจ านวนมาก ดว้ยคุณภาพทีสู่งและคงประสทิธภิาพ
การใชง้านไดด้ีอย่างถาวร ท าใหเ้กดิความมีชือ่เสียงของ GVA 
กระฉ่อนไปทั่วโลก 
ในหว้งเวลาทีผ่า่นมา การออกแบบใหลั้กษณะและวัสดุสัมพันธก์ัน
ไดค้งความมีประสิทธิภาพและความกา้วหนา้อย่างสม ่าเสมอ
อย่างไรก็ตามดว้ยตัวโครงทีไ่ดร้ับการออกแบบใหท้่วมดว้ยน ้าได ้
ผา่นทดสอบพสิจูนก์ารใชง้านมาจนเป็นทีป่ระจักษ์  
 
ชนดิของงานทีเ่หมาะตอ่การน าไปใช ้ประกอบดว้ย 

 เพือ่การคงสภาวะเตมิอากาศแกน่ ้าเสยีในบอ่ปรับสมดลุ / ปรับเสถยีร (Balancing Tank) 
 เพือ่การเตมิออกซเิจนในบอ่เตมิอากาศแบบตะกอนเรง่ (Activated Sludge Basin)  
 เพือ่การเตมิออกซเิจนในบอ่ปรับเสถยีรของตะกอน (Sludge Stabilization) 
 เพือ่การเตมิออกซเิจนแกแ่มน่ ้าและทะเลสาบ (Rivers and Lakes) 
 เพือ่การเตมิออกซเิจนแกบ่อ่ปลา (Fish Pond) 
 เพือ่การรับและสง่ผา่นกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ าหรับกระบวนการสะเทนิ (ท าใหเ้ป็นกลาง)  

(CO2 Admission for Neutralization) 
 

หลกัการท างาน Operational Principle… 
 

ตัวโครงของหัวจ่ายอากาศ Supporting Body แบบทอ่กลวงกลม ELASTOX ® -R มสี่วนประกอบการฉีดขึน้รูปโดยตลอดต่อเนื่องของ
สารประกอบรวมกับส่วนป้อนอากาศเขา้และส่วนขอ้ต่อแบบรอ้ยเป็นเกลยีวเขา้กันท าจากเหล็กกลา้ไรส้นิมเพือ่ต่อยดึ การออกแบบ
โครงสรา้งของหัวจ่ายอากาศมแีนวการออกแบบเป็นแนวปฏบัิตเิพือ่การเปลีย่นแทนหัวจ่ายอากาศแบบเซรามกิ ขนาด Ø 40/70 ได ้
โดยสะดวก แตห่ากตอ้งการการตดิตัง้แบบพเิศษ ก็สามารถน าหัวดัดแปรง Adapter มาใชไ้ด ้
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. แผน่ยาง (Membrane) 
 

2. ตวัโครงยดึ  (Support body) 

 
 

 
คณุสมบตัทิ ีเ่ดน่ชดัทีส่ าคญัของหวัจา่ยอากาศแบบทอ่ ELASTOX 

® -R     Outstanding Advantages……… 

 ใหส้ภาวะฟองฝอยอากาศทีเ่ล็กละเอยีด (Micro-Bubbling Fine Air) เพือ่ประสทิธภิาพการละลายออกซเิจนไดส้งูสดุ 

 ไดร้ับการออกแบบใหม้ขีอบเขตระยะหา่งระหวา่งรจู่ายอากาศทีเ่หมาะสม ป้องกันการรวมตัวของอากาศ ณ หว้งเวลาของการ
สรา้งฟอง 

 แผน่เมมเบรนมคีณุสมบัตเิป็นยางทีย่ดืหยุน่ได ้กอ่ใหเ้กดิความมั่นใจถงึการไมเ่กดิการอดุตันแมใ้นสภาวะการใชง้านทีห่นักก็ตาม 

 เหมาะกับการเดนิระบบทีไ่มต่อ่เนือ่งเป็นการน าไปใชง้านกับเทคนคิขบวนการบ าบัดแบบใหม่ ทัง้แบบ Nitrification และ De-
nitrification Modes จงึง่ายตอ่การใชง้าน 

 เพิม่สว่นการประหยัดพลังงานเพราะสามารถปรับตามความตอ้งการในการรับออกซเิจนของทุกสภาวะมวลอากาศทีป้่อนเขา้ 
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งค านงึถงึสภาวะการป้อนอากาศต ่าสดุตอ่หัวจ่ายอากาศ 

 ตัวโครงยดึทอ่ไดร้ับการออกแบบใหท้ว่มดว้ยน ้า (Floodable Support Tubes) ลดก าลังลอยตัวทีส่ง่ผลจากหัวจ่ายอากาศ 

ด้วยการทดสอบการจ่ายอากาศหลายต่อหลาย
ครัง้ ในบอ่บ าบดัที่มีอยู่เดิมเป็นการพิสจูน์อย่าง
มัน่ใจถงึสถานะความเป็นผู้น าของ Elastox®-R 
Tube Air Diffuser ต่อระบบการเติมอากาศ
แบบฟองฝอยละเอียดอย่างไม่มีข้อกงัขา 
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การออกแบบ Design… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดว้ยขนาดความยาวทีห่ลากหลายของหวัจา่ยอากาศส าหรบัการใชง้านแตล่ะเฉพาะงาน  
Dimensions Characteristic Values….. 

 

1. แผ่นยาง (Membrane) 
2. โครงท่อ (Supporting tube) 
3. แกนยึด (Tie rod) 
4. ท่ออากาศ (Aeration grid) 
5. ข้อต่อรูปตัวที (Tee) 
6. ซีลวงแหวน (Sealing ring) 

หัวจ่ายอากาศแบบท่อกลวงจะมตีดิตัง้
โดยปรกตทิั่วไปดว้ยขนาดความยาวที ่
750 หรอื 1,000 มม.ในบ่อเตมิอากาศ
ที่ ส ร ้า ง ขึ้น ใหม่  แต่ ห าก เ ป็ นก า ร
เชือ่มต่อกับการปรับปรุงระบบบ าบัดน ้า
เสยีทีม่อียูเ่ดมิหรอืกับบ่อทีม่โีครงสรา้ง
แบบเก่าทีม่ีรูปทรงไม่มาตรฐานซึง่ถูก
น ามาปรับปรุงเปลี่ยนไปใชเ้ป็นถังเตมิ
อากาศ ในกรณีนี้การมีความยาวให ้
เลือกที่หลากหลายจะเป็นการเพิ่ม

ช่องทางใหส้ามารถเลือกใชหั้วจ่าย
อากาศที่ใหผ้ลการกระจายอากาศที่
บรเิวณกน้บ่อที่ดีที่สุด โดยเฉพาะกับ
การเตมิอากาศประเภทที่มกีารจัดวาง
กระจายทั่วทัง้บ่อ [Full Area – type 
Aeration] 

มติขินาด 
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ชนิดวสัดท่ีุน ามาใช ้Materials… 

คุณลักษณะของวัสดุ               Materials Characteristic Value 

โครงฐานยดึ (Supporting body) โพลีพรอพีลีน (Polypropylene- PP) 

แผน่ยาง (Membrane) 
- วัสดุมาตรฐาน : ยาง EPDM 
- วัสดุเผ่ือเลือก     ; ซิลิโคน Silicone 

ซลีวงแหวน  (Seal ring) NBR 

แกนยดึ (Tie rod) DIN 1.4404 (Stainless Steel AISI 304) 

ตวัหนบียดึ (Fixing clamp) DIN 1.4571 (Stainless Steel AISI 316) 

ทอ่อากาศ (Aeration grid) DIN 1.4501 / DIN 1.4571 

ขอ้ตอ่รปูตวัท ี(Tee) โพลีพรอพีลีน (Polypropylene - PP)  

 

ชนดิยาง EPDM ยาง EPDM มสีภาพสว่นประกอบความเป็นพลาสตกิต ่ามาก 

ชนดิยาง Silicone แผ่นยาง Silicone ปราศจากความ
เป็นพลาสตกิท าจากซลิโิคนทีม่คีวาม
ย่ังยนืทนทานต่อสารเคมดีทีีสุ่ดและมี
คุณสมบัตป้ิองกันสารเหนียวเกาะตดิ
ทีผ่วิไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 

การติดตัง้ Attachment / Installation… 

การตดิตัง้ของหัวจ่ายอากาศสามารถตดิตัง้ต่อเขา้กับส่วนของท่อ
อากาศไดอ้ยา่งง่ายและประหยัดเวลา การตดิตัง้สามารถท าไดโ้ดยใช ้

คนเพยีงคนเดยีวโดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษใดๆ 
 
นอกจากการยดึกับทอ่รปูทรงสีเ่หลีย่มจัตรัุส / สีเ่หลีย่มพืน้ผา้แบบมาตรฐาน หัวจ่ายอากาศ Elastox®-R ยังสามารถประกอบเขา้กับท่อ

โดยผา่นขอ้ตอ่รปูตัว “T” ขนาด  1 นิว้ออกแบบโดยการฉีดขึน้รูปดว้ยวัสดุโพลพีรอพลีนี (Injection - Molded Polypropylene) เป็น
ชิน้สว่นเผือ่เลอืกจาก GVA 

การเจาะรพูรนุ Perforation… 

ขอบเขตระยะห่างระหว่างรูจ่ายอากาศไดร้ับ
การออกแบบทีเ่หมาะสม เป็นการหลกีเลีย่ง
ต่อการรวมตัวของอากาศ ณ ขณะการสรา้ง
ฟอง 

 

ก าลงัลอยตวั Buoyancy Forces… 

ดว้ยการออกแบบและดว้ยสัดส่วนขนาดของตัวโครง
ฐาน Tube Support และของส่วนยดึ Fixing Parts 
อยู่บนพื้นฐานของแรงลอยตัวที่แสดงดังตาราง
ดา้นล่าง แรงลอยตัวจะตอ้งถูกน ามาพิจารณา
โดยเฉพาะในกรณีใชก้ับระบบทีเ่คลือ่นยา้ยได ้

 วัสดซุ ึง่ถกูเลอืกน ามาใชท้ัง้หมดผ่าน
การค านงึถงึคุณสมบัตคิวามทนทาน
อย่างดเียีย่มทีเ่ป็นทัง้ผลกระทบทัง้
ในดา้นเคมแีละชวีเคมทีีม่ผีลต่อวัสดุ
จากขบวนการบ าบัดน ้ าเสียทาง
ชวีภาพ โดยหากตอ้งท าการเปลีย่น
แผ่นยางเมนเบรนก็สามารถกระท า
ไดอ้ยา่งง่าย 

ดว้ยการใหค้วามส าคัญต่อความ

ทนทานเพือ่ใหไ้ดอ้ายุการใชง้านที่
ยาวนาน (Resistance to Ageing) 
วัสดุของแผ่นยางเมนเบรนเป็นส่วน
ที่ส า คัญที่สุดต่อการเลือกใชใ้ห ้
ถกูตอ้ง 
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ความสามารถในการจ่ายออกซิเจน Oxygen Admission Capacity… 

 

อัตราการละลายออกซเิจนทีก่่อใหเ้ป็นประโยชน์ของ
หัวจ่ายอากาศในหน่วยกรัมออกซเิจนต่อมวลอากาศ
เป็น ลบ.ม. ตอ่ความลกึน ้าทุก 1 เมตร (gO2/Nm3.m) 
ของชนิดแบบท่อกลวงกลม ELASTOX ® -R ของ 
GVA ใหป้ระสทิธิผลที่ดีที่สุดโดยเป็นผลจากการ
ทดลองทดสอบหลากหลายครัง้มาอย่างมากมาย ผล
ที่ได จ้ากการท างานของ หัวจ่ ายอากาศซึ่ง ให ้
ฟองอากาศที่เป็นฟองฝอยละเอียดเป็นลักษณะที่
เหมาะสมในการจ่ายออกซเิจนทีด่ทีีส่ดุ 

 
 
 
 
 
 

1  =  เป็นผลจากการจัดวางความหนาแน่นของความยาวของทอ่หัวจ่ายอากาศ 0.85 ม.        ตอ่พืน้ที ่ม.2 ของกน้บอ่ทดสอบ 
2  =  เป็นผลจากการจัดวางความหนาแน่นของความยาวของทอ่หัวจ่ายอากาศ 2.40 ม.        ตอ่พืน้ที ่ม.2 ของกน้บอ่ทดสอบ 
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ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย    ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

ความดนัสญูเสีย Pressure Loss... 

ต่างกับของหัวจ่ายอากาศประเภทที่ใชวั้สดุที่มีความ
แข็งคงตัว ความเป็นพลาสติกของแผ่นเมนเบรนเป็น
เหตุใหลั้กษณะความดันสูญเสียเป็นเสน้ดัดโคง้ขึ้น
เล็กนอ้ยจงึก่อใหเ้กดิประสทิธผิลคุม้ค่าและบังเกดิผล
ตอ่ประสทิธภิาพของระบบการเตมิอากาศ  
 
ขอ้มูลที่อา้งถึงใชก้ับหัวจ่ายอากาศประเภทแผ่นยาง
ชนดิ EPDM Membrane ส่วนความสูญเสยีความต่าง
ศักยจ์ากแผ่นยางแบบ Silicone Membrane จะเกดิ
มากกวา่เล็กนอ้ย 
 
 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศจาก
สหพันธรัฐเยอรมัน 

ค่าซ่ึงเหมาะสมต่อการออกแบบใชง้าน 

Rating Admission Value... 

ในการออกแบบเพือ่การใชง้านในระบบการเตมิอากาศ
อัตราการจ่ายอากาศต่อความยาว 1 เมตรของหัวจ่าย
อากาศที ่8 ลบ.ม./ชม. จะถูกน ามาใช ้ดว้ยการทดสอบ
การใชง้านในระยะเวลาทีจ่ าเพาะ อัตราการจ่ายอากาศ
สงูสดุจ าเพาะตอ่ความยาว 1 เมตรของหัวจ่ายอากาศจะ
อยูท่ี ่12 ลบ.ม./ชม. 
 

Gesellschaft fur Verfahren der 
Abwassertechnik mbH & Co.KG 

นอกเหนือจากปัจจัยอันหลากหลายที่มีผลต่อการ
กระท า ประสทิธผิลของอัตราการละลายออกซเิจนที่

ก่อใหเ้ป็นประโยชน์จะขึน้กับความหนาแน่นของการ
จัดวางหัวจ่ายอากาศภายในในบ่อเตมิอากาศที่ตอ้ง
ไดร้ับการค านงึถงึเป็นอย่างมาก กราฟแสดงเป็นการ
น าเสนอของระดับของออกซเิจนทีก่อ่ใหเ้ป็นประโยชน์
เกีย่วสัมพันธก์ับพืน้ทีค่วามหนาแน่นองการเตมิอากาศ
ในน ้าสะอาดภายใตส้ภาวะปกต ิ
กราฟซึง่แสดงเป็นผลอทิธิพลจากการจัดวางความ
หนาแน่นของหัวจ่ายอากาศจ านวนมากบรเิวณกน้ถัง
ทดสอบ โดยทีก่ราฟหมายเลข 
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