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คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  Specific Features and Benefits... 

 

 ดว้ยโครงสรา้งหัวจ่ายทีม่ลีักษณะแบนโคง้มนขึน้ท าใหห้ลกีเลีย่งการเกดิสะสมของก๊าซบรเิวณใตห้ัวจ่ายและมี

น ้าหนักเบา 
 สามารถตดิตัง้หัวจ่ายอากาศแบบคู่ยดึเขา้กับทอ่จ่ายอากาศร่วมกันตรงกลาง ท าใหล้ดระยะห่างระหวา่งหัวจ่าย

กอ่ใหเ้กดิการลดแรงพยงุขึน้ลง 

 ม ีEPDM Check Valve                                           (Secure Backflow of liquid)    โดย
สมบรูณ์ 

 ยางเมนเบรนมใีหเ้ลอืกทัง้ชนดิ EPDM Rubber และ Silicone 
 ดว้ยแรงพยงุขึน้ทีต่ า่ท าใหส้ามารถคลอ้งยกระบบหัวจา่ยขึน้มาทัง้ชดุไดโ้ดยไมต่อ้งดดูน ้าออกจากบอ่บ าบดั 
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ลกัษณะการน าไปใชง้าน  Application… 

หัวจ่ายอากาศแบบแผน่ยางแบน ELASTOX ® -P เป็นอปุกรณ์การเตมิอากาศทีเ่ป็นนวัตกรรมลา่สดุ โดยการประกอบขึน้เป็นระบบทีเ่ป็น
องคป์ระกอบส าหรับเทคโนโลยกีารบ าบัดน ้าโสโครกบนพืน้ฐาน องคค์วามรูค้วามช านาญและประสบการณ์ทีผ่่านมายาวนานหลายปี
ของ GVA ในดา้นการผลติและการท างานของอุปกรณ์บ าบัดน ้าเสยี ผลทีไ่ดค้อืเป็นระบบเตมิอากาศทีร่วมเอาขอ้ดทีีเ่หนือกว่าระบบ
เกา่ๆมา อยา่งเชน่ 
 

 มแีรงพยงุขึน้ทีต่ ่า 

 ตอ้งการใชร้ะบบทอ่แตน่อ้ย 

 ไดล้ักษณะการกระจายอากาศทีเ่หมาะสมอยา่งน่าพงึพอใจทีส่ดุ 

 ไดค้า่ออกซเิจนทีก่อ่ใหเ้ป็นประโยชนส์งู 

 มอีายกุารใชง้านทีย่าวนาน 
 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการใชง้านจรงิและสอดคลอ้งกับรูปทรงของบ่อ หัวจ่ายอากาศแบบแผ่นยางแบน ELASTOX ® -P สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ัง้การเตมิอากาศแบบครอบคลุมพืน้ที ่การเตมิอากาศแบบใยโครงข่าย หรอืแบบแนวเสน้เดีย่วหรอืการเตมิอากาศแบบ
ไหลเวยีนแยก จากการทีก่ารเตมิอากาศแบบครอบคลุมพืน้ทีจ่ะถูกก าหนดเป็นอสิระจากรูปทรงของบ่อ ดังนัน้จงึสามารถปรับปรุงหรอื
ประกอบถังหรอืบอ่ทีม่อียูแ่ลว้มาใชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี
ในการออกแบบโครงสรา้งของหัวจ่ายอากาศแบบแผ่นยางแบน ELASTOX ® -P มแีนวปฏบัิตขิองการออกแบบใหส้ามารถใชเ้พือ่การ
เปลีย่นทดแทนหัวจ่ายอากาศแบบทรงกระบอก ขนาด Ø 40/70 ไดโ้ดยตรง 
 
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… 

ดว้ยการออกแบบโครงสรา้งของตัวโครงบรเิวณผวิดา้นลา่งใหป้้องกันการเกดิสะสมของกา๊ซบรเิวณใตหั้วจ่ายอากาศชว่ยใหเ้กดิการลด

แรงพยงุผลจากการทีไ่มม่กีา๊ซสะสม 
 
การเจาะรูพรุนทีม่ีประสทิธผิลของแผ่นเมนเบรนร่วมกับผวิหนา้ทีใ่หก้๊าซกระจายออกในทศิทางดิง่ขึน้ โดยตรงมั่นใจไดม้ากว่าจะ
ปราศจากการรวมตัวกันของอากาศทีจ่่ายออกกอ่ใหเ้กดิสัมประสทิธข์องออกซเิจนทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุ 
 
ในกรณีทีค่วามดันอากาศเขา้ลดลงรูพรุนของแผ่นยางเมนเบรนจะปิดลงอย่างอัตโนมัตจิึงป้องกันของเหลวไหลยอ้นกลับเขา้ไปในท่อ
อากาศ โดยมอีปุกรณ์เผือ่เลอืก มลีักษณะเป็นแผ่นดักแบน Flap Trap สามารถตดิตัง้แทรกระหว่างจุดต่อลมเขา้กับแผ่นเมนเบรน เป็น
การเพิม่ซลีกันร่ัวทีช่อ่งอากาศสามารถตา้นการไหลยอ้นกลับของของเหลวไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
 
วัสดุที่ใชท้ าแผ่นเมนเบรน พัฒนามาจากพืน้ฐานประสบการณ์อันเป็นเวลาอันยาวนานหลายปีของ GVA และจากผลการทดสอบ
มากมายจนไดจุ้ดทีด่ทีีส่ดุกอ่ใหเ้ป็นหัวจ่ายอากาศทีม่อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. โครงยึด (Support body) 
2. แผ่นยาง (Membrane) 
3. แผ่นดักแบน  (Flap Trap) 
4. ซีลวงแหวน (Sealing ring) 
5. แกนยึด (Tie rod) 
6. โครงยึดแผ่นเมนเบรน (Membrane Fixture) 
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การออกแบบ Design… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงยึด (Support body) 
2. แผ่นยาง (Membrane) 
3. แผ่นดักแบน  (Flap Trap) 
4. ซีลวงแหวน (Sealing ring) 
5. แกนยึด (Tie rod) 
6. โครงยึดแผ่นเมนเบรน (Membrane Fixture) 

ดว้ยแรงพยุงขึ้นที่ต ่าของหัวจ่ายอากาศแบบแผ่นแบน 
ELASTOX ® -P ท าใหส้ามารถยกระบบหัวจ่ายขึน้มาทัง้
ชดุไดโ้ดยไมต่อ้งดดูน ้าออกจากบอ่บ าบัด 
แผ่นเมนเบรนรูปร่างแบนมนแต่นอ้ยถูกตดิตัง้กับตัวโครง  
(Support Body) โดยตัวกรอบโครงสรา้ง (Framework) 
และเสรมิความมั่นคงดว้ยครบีตรงกลางทีย่ืน่ออกมา ซึง่
เสมอืนเป็นการแบง่การพน่อากาศออกไปสองสว่นในเวลา
เดียวกัน ดว้ยเหตุนี้จึงเป็นการลดช่องว่างของอากาศ
ระหว่างแผ่นยางเมนเบรนกับตัวโครงใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด
และมแีนวโนม้วา่แรงพยงุจะลดลงดว้ย 
 
จุดขอ้ตอ่ท่ออากาศเขา้ถูกออกแบบในลักษณะเจาะเป็นรู
ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 40 มลิลเิมตร ซึง่ง่ายต่อการใช ้

เปลี่ยนทดแทน หัวจ่ายอากาศแบบท่อ(Tube Air 
Diffuser) รูปแบบดัง้เดมิขนาด Ø 40/70 มม. ได ้
โดยสะดวก  

 
การเจาะรพูรนุ Perforation… 

ระยะหา่งระหวา่งกันของรแูตล่ะรไูดถ้กูก าหนดทีแ่น่นอนป้องกันการรวมตัวของฟองอากาศเขา้หากัน  
(Prevents Coalescence of Air Bubbles) ในระหวา่งขบวนการท างาน 

พกิดัขนาด 
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วสัดขุองอปุกรณท่ี์ใช ้Materials… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนดิยาง EPDM ยาง EPDM มสีภาพสว่นประกอบความเป็นพลาสตกิต ่ามาก 

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

 

การติดตัง้ Attachment / Installation… 

การตดิตัง้ของหัวจ่ายอากาศโดยปกตสิามารถตดิตัง้เป็นคู่
ต่อเขา้กับส่วนของท่ออากาศรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุ รัส / 
สีเ่หลีย่มพืน้ผา้  

 
 
 

 

 

ความสามารถในการจ่ายออกซิเจน  

Oxygen Admission Capacity… 

 

 

 
1=ความยาวของทอ่หัวจ่ายอากาศ 0.85 ม.  ตอ่พืน้ที ่ม.2 ของดา้นลา่งบอ่ 
2=ความยาวของทอ่หัวจ่ายอากาศ 2.20 ม.  ตอ่พืน้ที ่ม.2 ของดา้นลา่งบอ่ 

คุณลักษณะของวัสดุ               Materials Characteristic Value 

โครงฐานยดึ (Supporting body) ไฟเบอร์กลาส (Glass - Fiber) 

แผน่ยาง (Membrane) 

-  วัสดุมาตรฐาน           : ยาง EPDM 
 -  วัสดุเผ่ือเลือก           ; ยาง EPDM – MB             
 ทนทานต่อเชือ้จุลินทรีย์ท่ีสามารถย่อย  Polyester   
ท่ีท าลายโครงสร้างของพลาสตกิ 

ซลีวงแหวน  (Seal ring) NBR 

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

สกรยูดึ (Fixing Screws) เหล็กกล้าไร้สนิม  (Stainless Steel) 

ทอ่อากาศ (Aeration grid) เหล็กกล้าไร้สนิม  (Stainless Steel) 

วัสดุที่เลือกใชท้ั ้งหมดถูกเลือกมา
เป็นพเิศษส าหรับใชก้ับงานบ าบัดน ้า
เ สีย  ตั ว โ ค ร ง ฐ านยึด  (Support 
Body) และตัวกรอบโครงสรา้ง 
(Frame Structure) ผลติโดยวัสดุ
ฉี ด ขึ้ น รู ป โ พ ลี พ ร อ พี ลี น 
(Polypropylene – PP) ทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดลอ้ม 
 

ในการผลิตขึน้รูปยาง EPDM อยู่
ภ                        สุ      
       ร ูทีม่ ี         

ดว้ยการใหค้วามส าคัญต่อความ

ทนทานเพื่อใหไ้ดอ้ายุการใชง้านที่
ยาวนาน (Resistance to Ageing) 
วัสดขุองแผน่ยางเมนเบรนเป็นส่วนที่
ส าคัญทีส่ดุตอ่การเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้ง 
 

นอกเหนือจากปัจจัยอันหลากหลายที่มีผลต่อการ
กระท า ประสทิธผิลของอัตราการละลายออกซเิจนที่
ก่อใหเ้ป็นประโยชน์ (Oxygen Utilization) จะขึน้กับ
ความหนาแน่นของการจัดวางหัวจ่ายอากาศภายในบ่อ
เติมอากาศที่ตอ้งไดร้ับการค านึงถึงเป็นอย่างมาก 

กราฟแสดงเป็นการน าเสนอของระดับของออกซเิจนที่
ก่อใหเ้ ป็นประโยชน์เกี่ยวสัมพันธ์กับพื้นที่ความ
หนาแน่นของการเติมอากาศในน ้ าสะอาดภายใต ้
สภาวะปกต ิ
กราฟซึง่แสดงเป็นผลอทิธิพลจากการจัดวางความ
หนาแน่นของหัวจ่ายอากาศที่แตกต่างกันต่อบรเิวณ
พืน้ทีบ่อ่ทดสอบ โดยทีก่ราฟหมายเลข 
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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 ี

ความดนัสญูเสีย (Pressure Loss)... 

จากกราฟความดันสญูเสยีทีแ่สดงผลทีไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานการเป่าอากาศในบอ่ลกึ 3.8 ม.ในกรณีทีอุ่ปกรณ์อยู่ในสภาพทีด่ทีีสุ่ดพรอ้ม
กับมกีารตดิตัง้ตัววาลว์กันกลับอยูภ่ายในจะท าใหเ้กดิความดันสญูเสยีเพิม่ขึน้ 10 เปอรเ์ซ็นต ์
ขอ้มูลทีอ่า้งถงึใชก้ับหัวจ่ายอากาศประเภทแผ่นยาง EPDM Membrane ความสูญเสยีความต่างศักยจ์ากแผ่นยางแบบซลิโิคนจะ
เกดิมากกวา่เล็กนอ้ย 
 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ  
จากสหพันธรัฐเยอรมัน 

ค่าซ่ึงเหมาะสมต่อการออกแบบใชง้าน 

Rating Admission Value... 

ในการออกแบบเพือ่การใชง้านในระบบการเตมิอากาศอัตราการจ่ายอากาศต่อความยาว 1 เมตรของหัวจ่ายอากาศที ่12 ลบ.ม./ชม. 
จะถูกน ามาใช ้ในการทดสอบการใชง้านในระยะเวลาทีจ่ าเพาะ อัตราการจ่ายอากาศสูงสุดจ าเพาะต่อความยาว 1 เมตรของหัวจ่าย
อากาศจะอยูท่ี ่18 ลบ.ม./ชม. 
 

Gesellschaft fur Verfahren der Abwassertechnik mbH & Co. KG 
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