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ขอ้ดแีละคณุลกัษณะเดน่เฉพาะ (Advantage & Specific 
Features) 
 

• จากผูผ้ลติซึง่มปีระสบการณ์อนัยาวนานกวา่ศตวรรษ มผีลงาน
เป็นทีป่ระจักษ์ในการกอ่สรา้งเครือ่งกวาดตะกอนสําหรับถังทรง
กลม 

• ผลติเครือ่งกวาดครอบคลมุทัง้รปูแบบชดุขบัเคลือ่นวางบรเิวณ
กึง่กลางสะพาน (Center Drive Scraper) แบบชดุขบัเคลือ่นวาง
ทีป่ลายสะพานวิง่บนขอบผนังบอ่ (Peripheral or Rim Drive 
Scraper) แบบวางสะพานครึง่บอ่ (Half Bridge) แบบวางสะพาน
ขยายเลยครึง่บอ่ (Extended Half Bridge) แบบวางสะพานพาด
เต็มบอ่ (Full Bridge) และแบบสะพานหมนุเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกบั
การดดูตะกอน (Reciprocating Bridge)  

• มวีสัดใุหเ้ลอืกทัง้จากผลติดว้ยเหล็กเหนยีวเคลอืบสอีพ็ีอกซี่
เหล็กเคลอืบไฟเบอรก์ลาสเรซนิ เหล็กชบุกลัป์วาไนวาไนซ ์หรอื
ทําดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ 

• ถังกระจายน้ําสามารถออกแบบใหม้ชีอ่งกัน้ใหไ้ขลอยไหลออก 
เพือ่ป้องกนัการไหลลดัวงจรของไขฝ้า 

• ออกแบบเหมาะสมเพือ่ใชท้ัง้ในถังตกตะกอนของระบบผลติ
น้ําประปาและระบบบําบดัน้ําเสยีใหเ้ลอืกใชง้าน 

ทางเลอืกทีเ่หมาะสมเพือ่ความนา่เชือ่ถอืและมคีณุคา่ (The Right Choice For Reliable and Value) 
 
เป็นเวลานานกวา่ทศวรรษที ่ENRICH TM ไดทํ้าการออกแบบกลไกการรวบรวมตะกอนสําหรับบอ่รปูรา่งทรงกลม เพือ่ใชก้บังานบําบัด
น้ําเสยีจากชมุชนและจากโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ 
 
ดว้ยการออกแบบทางวศิวกรรมทีม่คีณุภาพ ดว้ยการผลติทีเ่หนอืกวา่ของผลติภัณฑง์าน ดว้ยประสบการณ์งานอยา่งมั่นคง ดว้ยการ
บรกิารงานหลังการตดิตัง้ สง่ผลให ้ENRICH TM เป็นผูผ้ลติและผูจั้ดจําหน่ายชัน้นําสําหรับอุปกรณ์ของบ่อตกตะกอนซึง่ผ่านการ
พสิจูนแ์ลว้ 
 
เครือ่งกวาดตะกอนของ ENRICH TM ถกูออกแบบเพือ่การหมนุกวาดในรูปแบบของ (สะพานแบบครึง่บอ่ Half Bridge, สะพานแบบ
ครึง่บอ่ขยาย Extended Half Bridge และสะพานแบบเต็มบอ่ Full Bridge) หรอืในรูปแบบการกวาดโดย สะพานหมนุเคลือ่นตัวไป
พรอ้มการดดูตะกอนทัง้สําหรับบอ่กลม และบอ่สีเ่หลีย่มผนืผา้ วัสดุทีใ่ชเ้ป็นเหล็กเหนียว Carbon Steel ซึง่มใีหเ้ลอืกทัง้ชนดิ
เคลอืบดว้ยสอีพ็ีอกซี,่ เคลอืบดว้ยไฟเบอรก์ลาสเรซนิ หรอืชบุดว้ยกลัวาไนซ ์หรอืเป็นเหล็กกลา้ไรส้นมิ Stainless Steel ขึน้อยูก่บั
ความตอ้งการของลกูคา้และเหมาะสมตอ่สภาพการใชห้นา้งานเป็นสําคญั 

ผูผ้ลติและจาํหนา่ย : บรษิทั เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่ จาํกดั 
โทร.   0-2934-7391-3  แฟ๊กซ.์ 0-2934-7394   อเีมล.  sales@envitrade.co.th 
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แนวคดิในการออกแบบ (Design Concept) 
 
ดว้ยสามแนวคิดในการออกแบบขัน้พื้นฐานที่ถูกนํามาใช  ้แต่ละแนวคิดจะมีความ
หลากหลายของขนาดและตัวเลอืกเพือ่ใหต้อบสนองตรงตอ่ความตอ้งการใช ้(Tailored 
Made) โดยเฉพาะของบอ่ตกตะกอนแบบบอ่ทรงกลมทกุๆบอ่  
       การออกแบบชดุเครือ่งกวาดตะกอนชนดิชดุขับเคลือ่นวางอยู่บรเิวณกึง่กลางของ
สะพานโดยรูปแบบของสะพานเป็นแบบเต็มบอ่ Center Drive Full Bridge Supported 
Design ซึง่ประกอบดว้ย สะพานทีท่อดตามขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของบ่อปลายทัง้
สองดา้นของสะพานวางพาดบรเิวณขอบบ่อ และกลไกตัวกวาดตะกอนสะสมแขวนจาก
ตวัสะพาน  
       การออกแบบชุดเครื่องกวาดตะกอนชนิดชุดขับเคลื่อนวางอยู่บริเวณกึง่กลาง
สะพานโดยรูปแบบสะพานเป็นแบบครึง่บอ่วางพาดบนตอมอ่ Center Drive Half Bridge 
Pier Supported Design โดยตอม่อสะพานวางอยู่บรเิวณกลางบอ่ออกแบบเพือ่การ
รองรับสะพานแบบครึง่บอ่ประกอบดว้ยกลไกทางกลวางบนตอมอ่สะพานพรอ้มการเชือ่ม
สะพานตอ่ออกไปสูผ่นังดา้นหนึง่ของบอ่ 
       การออกแบบอุปกรณ์ชุดเครื่องกวาดตะกอนชนิดชุดขับเคลื่อนวางที่ขอบบ่อ 
Peripheral Bridge or Rim Bridge Design ประกอบดว้ยกลไกชดุลกูปืนแบริง่ (Center 
Bearing Mechanism) วางอยูบ่นตอมอ่ตรงกลาง (Center Pier) พรอ้มการหมนุของ
สะพาน (Revoluting Bridge) และชดุขบัเคลือ่นเคลือ่นที ่(Drive Travelling) ไปตาม
ขอบของบอ่ 
      ทัง้การออกแบบชนดิประเภททีช่ดุขบัเคลือ่นทีอ่ยูต่รงกลาง (Center Drive) ซึง่มี
จํานวนแขนกวาดอย่างตํ่าที่สุดที่ใชก้วาดตะกอน 2 แขนต่อหนึ่งกลไกการขับเคลือ่น 
(Two Sludge Scraper Arms per Mechanism) ในขณะทีป่ระเภทชดุขับเคลือ่น
เคลือ่นทีเ่หนอืขอบบอ่ (Peripheral Rim Drive Type) จะมใีบกวาดขนาดสามในสีข่อง
เสน้ผ่านศนูยก์ลางบอ่ (Three Quarters Sludge Scraper Per Mechanism) ตอ่กลไก
การขับเคลื่อน กลไกการกําจัดกากตะกอนถูกออกแบบมาสําหรับการทํางานอย่าง
ตอ่เนื่องตลอดอายุของบ่อตกตะกอน และอยู่บนพืน้ฐานของแนวคดิทีข่องแข็งอยู่ในน้ํา
หรอืในน้ําเสยีทีจ่ะกําจัดออกจะตกตะกอนนอนกน้อยูใ่นถังน้ํานิง่ (Quiescent Tank) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามเิตอรท์ ีใ่ช ้ 
ในการออกแบบ 
 

       พารามเิตอรพ์ืน้ฐานทีใ่ชใ้นการออกแบบบอ่ตกตะกอน คอืการขจัดของแข็งทีจ่มตัว
ออกจากกน้บอ่โดยเร็วทีส่ดุ ซึง่กระบวนการนีจ้ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพใหร้ะบบการบําบัด
อืน่ๆตามมา 
       การออกแบบทางน้ําเขา้, การกอ่รวมตัวของตะกอน, การกําจัดไขลอยบนผวิน้ํา 
และความสะดวกในการดําเนินการของผูป้ฏบิัตงิานควรจะไดรั้บการพจิารณาร่วมกัน
เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของงานการตดิตัง้ 
      วัตถุประสงคเ์พือ่ทําใหช้ลศาสตรก์ารไหล (Hydraulic) ของถังน้ํานิง่มรีะยะเวลา
ของการตกตะกอนทีด่ทีีส่ดุเพือ่ปรับปรุงความสามารถของของแข็งทีจ่ะถกูกําจัดออกให ้
ตกลงไปทีก่น้ถัง 
       การพจิารณาจะเกีย่วขอ้งกับการกระจายพลังงานน้ําทีไ่หลเขา้ (Inlet Energy 
Dissipation) คุณลักษณะต่างๆในการตกตะกอนของของแข็ง (Solids Settling 
Characteristics) รูปแบบการไหลของของเหลว (Liquid Flow Patterns) และการเก็บ
รวบรวมน้ําทีไ่หลลน้ออก (Effluent Collection) เป็นสว่นหนึง่ของพารามเิตอรใ์นการ
ออกแบบ 

การกาํหนดมาตรฐานเพือ่การกวาดตะกอนสะสมในถงักลม  
(Setting The Standard In Circular Collection) 
 
วศิวกรของทาง Envitrade ไดก้ระทําการออกแบบทีไ่ดรั้บการพสิจูน์แลว้สําหรับเกอืบทุกประเภทของความตอ้งการในการใชง้าน 
เพือ่การตกตะกอนน้ําใส (Clarification) การสรา้งฟล็อคและการตกตะกอน (Floc - Clarification) การเพิม่ความเขม้ขน้ของตะกอน
โดยแรงโนม้ถว่ง (Gravity Thickening) และการกวาดไขตะกอนลอยบนผวิน้ํา (Skimming) ดว้ยประสบการณ์ทีม่ากกวา่ทศวรรษ 
Envitrade สามารถบง่ชีถ้งึอปุกรณ์ทีไ่ดดํ้าเนนิการตดิตัง้ทัง้ในการใชก้บัระบบน้ําของงานทางอตุสาหกรรมและของงานทางชมุชนได ้
ทั่วทัง้ประเทศ จากชดุขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่ถอืไดไ้ปสูก่ารผลติชิน้งานในโรงงาน Envitrade ไดกํ้าหนดมาตรฐานสําหรับวธิกีารผลติสรา้ง
ชดุอปุกรณ์ภายในถังกวาดตะกอนแบบถังกลม ดว้ยความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ดว้ยความยนืยง (Longevity) และความสมบูรณ์ 
(Integrity) ในการออกแบบ 
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กระบวนการการทาํนํา้ใหใ้สในแบบอืน่ๆ (Other Clarification Process)

เครือ่งกวาดตะกอนของ ENRICH TM กอ่ใหเ้กดิการประหยัด ใหป้ระสทิธภิาพสงูตอ่การตกตะกอนในขัน้ทีส่องและในขัน้ทีส่าม 
(Secondary & Tertiary Clarification) โดยการออกแบบทางน้ําเขา้ดา้นขา้ง/ทางน้ําออกทีข่อบบอ่ดา้นขา้ง (Peripheral 
Influent/Peripheral Effluent) หรอืการออกแบบใหน้ํ้าเขา้จากทางดา้นกน้บอ่ไหลขึน้มา/ทางน้ําออกทีข่อบบอ่ดา้นขา้ง (Bottom 
Up Influent/Peripheral Effluent Design) 
 ในการออกแบบไดก้ระทําเพือ่การรองรับปรมิาณน้ําทีม่ากขึน้ (Greater Capacity) และอตัราการไหลลน้ทีส่งูขึน้ (Higher 
Overflow Rate) จากประสทิธภิาพของชลศาสตรก์ารไหล ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึจะไดท้ัง้ถังหรอืบอ่ตกตะกอนทีม่ขีนาด
เล็กลงหรอืถังทีม่กีารคงไวซ้ ึง่อตัราการจา่ยน้ําเขา้ในคา่ทีส่ามารถออกแบบได ้
 อปุกรณ์กําจัดตะกอน ENRICH TM ไดถ้กูแนะนํามาเพือ่ใชใ้นการตกและเคลือ่นยา้ยออกของตะกอนของระบบบําบัดแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ทําใหเ้กดิการกวาดตะกอนสะสมไดอ้ยา่งรวดเร็ว, เกดิการกวนของตะกอนตํ่า, เพิม่ความเขม้ขน้
ของของแข็ง, เพิม่ปรมิาณความเขม้ขน้ของตะกอนทีถ่กูกําจัดออก และลดปัญหาของไขตะกอนลอยตวัลง 
 

ถังตะกอนชนดิ Center Drive  
โดยชดุขบัเคลือ่นจัดวางตรงกลางบอ่ 

ถังตกตะกอนชนดิสะพานพาดครึง่บอ่
โครงสรา้งชดุกวาดขึน้รปูแบบโครงถัก 
(Truss) พรอ้มชดุขบัเคลือ่นวางบรเิวณ
กลางบอ่ (Half Bridge Truss Formed 
Rake Center Drive Clarifier) 

ถังตกตะกอนชนดิชดุขบัเคลือ่นเคลือ่น
ตวับนผนังขอบบอ่ (Peripheral Drive 
clarifier) 
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ทางเลอืกทีเ่หมาะสมเพือ่ความนา่เชือ่ถอืและมคีณุคา่ (The Right Choice For Reliable & Value) 
 
คณุประโยชนโ์ดยท ัว่ไปของชิน้สว่นประกอบของเครือ่งกวาดตะกอนชนดิถงักลม 
  

• เสือ้หุม้ชดุขบัเคลือ่นเป็นเหล็กหลอ่ 
• ประกอบสําเร็จเป็นน็อคดาวนเ์พือ่การขนัน็อตในหนา้งาน 
• ชดุกวาดไขตะกอนจากผวิน้ํา (Skimmers) เป็นชนดิปรับไดเ้พือ่การครอบคลมุเต็มพืน้ผวิหนา้ของบอ่ 
• ถังกระจายน้ําเขา้ (Influent Well / Stilling Well / Feed Well) มกีารเสรมิแรง 
• ทางเดนิกวา้งขวางและแทน่วางชดุขบัเคลือ่นกวา้งใหญ ่
• ใบปาดลกึ (Deep Scraper Blades) พรอ้มใบกวาดยางทีป่รับระดบัได ้(Adjustable Rubber Squeegees)  
• ไมม่ลีกูปืนรองรับใตน้ํ้า 
• ถกูออกแบบมาดว้ยความพถิพีถิัน 

 

ประเภทของ 
เครือ่งกวาดตะกอน 

รปูแบบขบัเคลือ่นจากกลางบอ่ 
Center Drive 

รปูแบบขบัเคลือ่นจากบรเิวณขอบบอ่ 
Peripheral Drive 

การบง่บอกลกัษณะ 
Description 

ชดุขบัเคลือ่นถกูตดิตัง้บนทางเดนิหรอืบนสะพาน 
การหมนุของชดุขบัเคลือ่นกอ่ใหเ้กดิการหมนุของ
โครงสรา้งซึง่รับแรงบดิ (Torque Tube) หรอืเพลา
กลาง (Center Shaft) ซึง่จะไปหมนุกลไกตวักวาด
กําจัดตะกอน 
  

แขนกวาดจะหมนุตามการหมนุวนของ
สะพานทางเดนิและของชดุขบัเคลือ่นที่
เคลือ่นบนขอบบอ่ ชดุขบัเคลือ่น
ประกอบดว้ยลอ้ลาก (Traction Wheels) 
ทีห่มนุอยูบ่นผนังดา้นนอกของขอบบอ่ 
แหวนลกูปืนหมนุตรงกลางบอ่ (Central 
Slip Ring) จะจา่ยพลงังานใหก้บัหน่วย
ตา่งๆทีห่มนุ 

  - เป็นรปูแบบทีช่ดุขบัเคลือ่นมปีระสทิธผิล
คุม้คา่ตอ่การลงทนุทีส่ดุ 

- งา่ยตอ่การเขา้ถงึในการบํารงุรักษา
ชิน้สว่นอปุกรณ์ 

- ไมทํ่าใหเ้กดิผลกระทบจากความไม่
สมดลุในน้ําหนักโหลดของแขนกวาด
หรอืจากการตกตะกอนทีไ่มส่มํา่เสมอ
ของบอ่ 

 
คณุประโยชน ์
Advantage 

 
- สามารถพัฒนาแรงบดิไดส้งูแมใ้นระบบขนาดเล็ก  
กะทัดรัด 

- งา่ยตอ่การเขา้ถงึตวัเฟืองเกยีรห์ลกั, ลกูปืนแบริง่
และเฟืองตวัเล็ก Pinion 

- เป็นวธิกีารทีป่ระหยัดทีส่ดุสําหรับการใชช้ดุ
อปุกรณ์ยกทําการยกแขนกวาด Rake Arms 
ภายใตส้ภาวะทีม่แีรงบดิเกดิขึน้อยา่งรนุแรง 

- มคีวามตอ้งการการซอ่มบํารงุโดยสมํ่าเสมอแต่
นอ้ย 

- ตวัสะพานทางเดนิอยูก่บัที ่

 

 
ขอ้ดอ้ย 

Disadvantage 

 
- ทางเดนิหรอืสะพานจะตอ้งออกแบบใหค้รอบคลมุ
ถังและรองรับน้ําหนักและแรงบดิของกลไกตา่งๆ
ทัง้หมด  ตวัสะพานจะมรีาคาสงูกวา่ระบบที่
ออกแบบใหม้ตีอมอ่รองรับชดุสะพานกลางบอ่ 

- คา่ลงทนุแพงกวา่รปูแบบทีช่ดุขบัเคลือ่นเคลือ่นที่
รมิขอบบอ่ 

 
- ยังมขีอ้จํากดัในทางปฏบิตัติอ่แรงบดิ 
  ของชดุขบัเคลือ่นทีจ่ะหาได ้
- การทีท่างเดนิหมนุอาจจะถอืวา่เป็น
อนัตรายในดา้นความปลอดภยั 

 
การนําไปใชง้าน 
Applications 

 
จะประหยดัทีส่ดุเมือ่ใชบ้อ่ตกตะกอนทีม่ขีนาดเสน้
ผา่นศนูยก์ลางขนาด 15 เมตรหรอืนอ้ยกวา่ หรอืใน
กรณีทีก่ารป้อนน้ําเสยีเขา้ตรงกลางไมก่อ่ใหเ้กดิ
การประหยดัหรอืไมเ่หมาะสมตอ่การลงทนุ 
 

 
บอ่ตกตะกอนประเภททีไ่มต่อ้งการแรงบดิ
สงูๆในการหมนุของชดุกวาดตะกอน 
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คณุลกัษณะท ัว่ไปของอปุกรณภ์ายในบอ่ตกตะกอน ENRICHTM (Common Features of ENRICHTM 

Clarifier Mechanism)  

 
 เริม่ตน้จากถังขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3 เมตรและกับถังขนาดใหญ่กว่า ถังตกตะกอนแบบบ่อทรงกลมของ ENRICHTM 

สามารถเลอืกใชไ้ดท้ัง้กับแบบสะพานวางพาดเต็มบอ่หรอืแบบสะพานวางครึง่บ่อออกแบบเพือ่รูปแบบของชดุขับเคลือ่นวางตรง
กลางบอ่ (Center Drive Type) และรปูแบบสะพานมขีนาดสามในหา้ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางถังเพือ่การวางขบัเคลือ่นหมนุวนดา้น
นอก (Peripheral Drive)  
 ทกุๆบอ่ตกตะกอนจะประกอบดว้ยชดุอปุกรณ์ขบัเคลือ่นทีอ่อกแบบตามมาตรฐาน DIN, เพือ่ความมั่นใจตอ่แรงบดิทีเ่หมาะสม
และยนืยงภายใตก้ารทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
 ชดุกวาดไขตะกอนจากผวิน้ํา (Skimmers) แขนเครือ่งกวาดตะกอน (Scraper Arms) และสว่นประกอบอืน่ๆ ไดรั้บการเชือ่ม
จากโรงงานเพือ่ลดระยะเวลาในการตดิตัง้ทีห่นา้งาน เฉพาะการประกอบตดิตัง้ช ิน้ส่วนสะพานเท่านัน้ทีจ่ะเอาไปเชือ่มหนา้งาน
เพือ่ใหม่ั้นใจในคณุภาพของการผลติและรวมถงึรปูแบบการใชโ้บลทเ์จาะยดึตอ่ตรงกลางสะพานทีภ่าคสนาม สว่นประกอบทัง้หมด
ไดรั้บการประกอบก่อนที่โรงงาน การดําเนินการเหล่านี้จะช่วยลดระยะเวลาของการประกอบตดิตัง้ที่หนา้งานและยังช่วยลด
คา่ใชจ้า่ยในการประกอบเขา้กนัเป็นชดุดว้ย 
 
 
แนวทางเลอืกทีจ่ดัให ้(Selection Provide) 
ประเภทของชดุขบัเคลือ่น (Drive Type)  ชดุขบัเคลือ่นจัดวางทีศ่นูยก์ลางถัง, ชดุขบัเคลือ่นทีข่อบบอ่ 
 
วสัดทุีใ่ชใ้นการจัดสรา้ง  
(Material of Construction) 

 
เหล็กคารบ์อน, เหล็กกลา้ไรส้นมิ 

 
การเคลอืบผวิ (Coating) 

 
อพ็ีอกซี,่ ไฟเบอรก์ลาสเรซนิ, กลัวาไนซ ์

 
หน่วยขบัเคลือ่น (Drive Unit) 

 
แบบเฟืองเกยีรเ์อยีงเฉียงพรอ้มมอเตอร ์(Helical Gear Motor) แบบ
เกยีรเ์อยีงเฉียงและเอยีงตัง้ฉากกนัพรอ้มมอเตอร ์(Helical Bevel Gear 
Motor) แบบเฟืองเกยีรต์วัหนอนพรอ้มมอเตอร ์(Worm Gear Motor) 

 
สะพานทางเดนิ (Walkway)  

 
สะพานแบบครึง่บอ่, สะพานแบบครึง่บอ่ขยาย, สะพานแบบเต็มบอ่ 

 
ประเภทของการจา่ยน้ําเขา้สูถ่งั     

 
จา่ยเขา้ตรงกลางถัง, จา่ยเขา้จากขอบถัง, จา่ยเขา้จากทางดา้นขา้งถัง 

 
 

แนวทางเผือ่เลอืก (Option) 
 
ผลติภณัฑช์ดุถังกวาดตะกอนสะสมชนดิถังกลมของ ENRICHTM สามารถเลอืกออกแบบดว้ยคณุลักษณะตา่งๆเหลา่นีไ้ด ้เชน่ แทน่
ขบัเคลือ่นอยูต่รงกลางบอ่, รูปแบบตัวเลอืกของทางเดนิบนถัง และวัสดแุละรูปแบบของราวจับ การเคลอืบผวิป้องกนัแบบพเิศษ, 
วัสดุชนดิพเิศษสําหรับน็อตและอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิต่างๆสามารถตดิต่อมายังทมีงานฝ่ายขายและทมีงานทางดา้น
เทคนคิของบรษัิท 

 
 

ถังตกตะกอนชนดิสะพานครึง่บอ่แบบขบัเคลือ่นจากกลางบอ่ 
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ถงัตกตะกอนชนดิถงักลมรปูแบบชุดขบัเคลือ่นวางบนสะพานกลางถงัพรอ้มสะพานทางเดนิพาดขวางเต็ม           

(Full Bridge Center Drive Circular Clarifiers) 
 
ผลติภณัฑก์ลไกการกวาดตะกอนสะสมแบบสะพานวางพาดเต็มบอ่ของ ENRICHTM มใีหเ้ลอืกในหลายขนาด เริม่ตน้ทีถ่ังขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3 เมตร โดยทั่วไปการออกแบบทีป่ระหยัดจะจํากดัถงึเพยีงขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 15 เมตร  
หากเป็นขนาดทีใ่หญก่วา่ก็สามารถสรา้งไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 
 
ในการออกแบบของรปูแบบวางพาดสะพานเต็มบอ่ โครงสรา้งของสะพานโลหะเหล็กจะวางพาดครอ่มเสน้ผา่นศนูยก์ลางของถัง
เพือ่รองรับระบบกลไกชดุขบัเคลือ่น เพลากลาง (Center Torque Tube) จะยดึตอ่เขา้กบัชดุขบัเคลือ่นผา่นยอยคลั๊บป๊ิงเพือ่การ
รองรับและหมนุกลไกของตวักวาดตะกอนสะสม 
 
 
 
ถงักระจายนํา้เขา้ (Influent Feed Well)  

 
น้ําจะเขา้สู่ถังจากทางดา้นขา้งของถังและไหลเขา้สู่ส่วนกลางของถังกระจายน้ํา ถังกระจายน้ําจะช่วยลดพลังงานใน    

การจา่ยน้ําเขา้ซึง่จะชว่ยขจัดหรอืลดความหนาแน่นของกระแสน้ําลง ถังกระจายน้ําจะชว่ยใหน้ํ้าไหลเขา้ถังดว้ยความเร็วทีตํ่่า เพือ่
ความมั่นใจในการคงสภาวะความนิง่ของน้ําเพือ่ประสทิธภิาพอยา่งดตีอ่การแยกของแข็งใหต้กตวั 
 ตอ่การใชง้านในระบบบําบัดน้ําเสยี ถังกระจายน้ําจะมแีผ่นขวางเจาะเป็นชอ่ง (Baffle Scum Port) มไีวใ้หไ้ขตะกอนทีล่อย
เหนอืน้ําหลบหลบีออกจากถังกระจายน้ําเพือ่ป้องกนัการไหลลดัวงจรของไข 
 ถังกระจายน้ําจะถกูโยงยดึจากสะพานหรอืจากการพาดคานตามรปูแบบซึง่จะแสดงไวใ้นการออกแบบ 
 
 
 
แขนกวาด (Scraper Arms) 
 
 แขนของเครือ่งกวาดตะกอนจะถกูยดึดว้ยหมดุน็อตเขา้กบัเพลากลาง (Torque Tube) และหมนุไปพรอ้มกนั แขนของเครือ่ง
กวาดตะกอน (Scraper Arms) ไดรั้บการออกแบบทางวศิวกรรมเพือ่เตมิเต็มใหเ้หมาะกบัชดุขบัเคลือ่นและโหลดของตะกอนทีเ่ขา้
สูร่ะบบ แขนของเครือ่งกวาดตะกอนจะขยายจากเพลากลางไปยังทีข่อบของบอ่โดยมอียา่งนอ้ย 2 แขนเพือ่การกวาดตะกอนทีก่น้
ถังอยา่งนอ้ยสองครัง้ตอ่การหมนุหนึง่รอบถัง แขนกวาดตะกอนแตล่ะแขนจะมใีบกวาดตะกอน (Scraper Blade) หลายๆใบจัดเรยีง
อยู่เพือ่ใหเ้กดิการกวาดสะสมและนําพาตะกอนส่งไปยังหลุมตะกอนซึง่อยู่บรเิวณกึง่กลางของกน้ถังเพือ่การไหลออกทางชล
ศาสตรต์อ่ไป 
 
 
 
สะพานรองรบั (Support Bridge) 
 
 สะพานรองรับถกูจัดทําขึน้เพือ่ใหส้ะดวกตอ่การเขา้ถงึกลไกของชดุขบัเคลือ่นทีบ่รเิวณกลางบอ่ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยของผูป้ฏบิัตงิาน สะพานจะมคีวามกวา้งของทางเดนิอย่างนอ้ย 80 เซนตเิมตร ตลอดทางเดนิจะประกอบดว้ย
ราวจับ (Handrails) ทัง้ 2 ขา้งและมแีผน่กนัเทา้ลืน่ไถล (Toe Plate) สงู 4 นิว้ตลอดขอบความยาวและขอบความกวา้งทัง้ 2 ขา้ง
ของสะพาน  
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ถังตกตะกอนแบบสะพานวางพาดเต็มบอ่พรอ้มชดุขบัเคลือ่นวางกลางถัง (Center Drive Full Bridge Clarification) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดกลไกกวาดไขตะกอนบนผวินํา้/เวยีรนํ์า้ลน้ (Skimming Device / Weir) 
 
เครือ่งกวาดไขตะกอนบนผวิน้ํา (Skimmers) และการจัดการน้ําใสใหไ้หลออก (Effluent Arrangement) สําหรับถังตกและกวาด
ตะกอนสะสมแบบถังทรงกลมทีใ่ชสํ้าหรับการบําบดัน้ําดแีละน้ําเสยี ซึง่โดยทั่วไปแลว้ตวักวาดไขตะกอนบนผวิน้ําจะมรัีศมเีต็ม โดย
ใบกวาดผวิจะนําพาวัสดทุีล่อย (Floating Material) เคลือ่นไปยังขอบถัง Peripheral Scum Skimmer ใบกวาดบนจะสะสมไขที่
ลอยไปยังกลอ่งรับไข (Scum Trough) เพือ่ทีจ่ะกําจัดไขตะกอนทิง้ตอ่ไป 
 
ฝายน้ําลน้ชนดิรปูทรงตัว V แบบปรับระดับได ้(Adjustable V – notch Weir) โดยทั่วไปจะยดึเกาะทีบ่รเิวณขอบรางน้ําลน้ของถัง 
ขณะเดยีวกันรางน้ําลน้พรอ้มเวยีรช์นดิตอ่ในแนวรัศมขีองถัง (Radial Weir Trough) หรอืรูปแบบอืน่ก็สามารถจัดเสรมิเพิม่ได ้
เชน่กนั หากรางน้ําลน้วางบรเิวณขอบถังไมส่ามารถรองรับปรมิาณน้ําลน้ไดเ้พยีงพอ  
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เครือ่งกวาดตะกอนแบบสะพานครึง่บ่อจะมตีอม่อเสารองรับสะพาน มใีหเ้ลอืกใชต้ัง้แต่ขนาดเล็กมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10 เมตร 
ถงึแมว้า่ในทางเศรษฐศาสตรข์องการกอ่สรา้งโดยทั่วไปแลว้นยิมออกแบบสะพานครึง่บอ่ไมค่วรนอ้ยกวา่ 12 เมตร  

 
ไม่มขีดีจํากัดเหนือขึน้ไปต่อขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของถังนอกเหนือจากกระบวนการใชง้านทีจ่ะนํามาพจิารณา สําหรับบ่อทีม่ี
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางระหวา่ง 12 ถงึ 15 เมตร ขึน้อยูก่บัความชอบของผูป้ฏบิัตงิานทีจ่ะตัดสนิใจเลอืกระหวา่งชนดิเต็มสะพาน
และชนดิครึง่สะพาน 

 
 

สว่นประกอบหลกั               
(Main Components)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงัตกตะกอนแบบวางสะพานคร ึง่เดยีวพรอ้มชุดขบัเคลือ่นวางบรเิวณกลางถงั Half Bridge Clarifier 
 

ชุดหน่วยขบัเคล่ือน 

ถงักระจายนํา้เขา้  
และเสาตอมอ่ 
(Influent Feed Well 
and Pier)    

น้ํากระจายไหลเขา้สู่ถังกระจายน้ํา
เขา้ (Influent Feed well) โดยผ่านทางชอ่ง
ที่ฝ่ังอยู่ตรงเสาตอม่อกลางหรือผ่านทางท่อ
กระจายน้ําดา้นขา้ง ถา้ใชก้ารกระ จายน้ําดบิ
จากดา้นขา้ง ท่อจะตอ้งแขวนหอ้ยค้ํากับ
โครงสรา้งของตวัสะพาน 

เมือ่เสาตอม่อถูกใชเ้ป็นส่วนของท่อ
นําน้ําเขา้ ควรออกแบบใหม้พีืน้ทีรู่น้ําเขา้ภาย 
ในขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อลดความป่ันป่วน
ของน้ําดบิหรอืน้ําเขา้  

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการใชง้าน บอ่
กระจายน้ําอาจเป็นถังทรงกระบอกอย่างง่าย
พ ร ้อ ม แผ งกั ้น ใ ห ้ไ ข ไหลออก  (Simple 
Influent Well with Baffle) หรอืแบบทีม่กีาร
ใหเ้กิดการก่อรวมตัวของตะกอนขึ้นก่อน 
(Flocculation Well) 

ในทุกกรณี ถังน้ําเขา้จะถูกออกแบบ
เพือ่การกระจายและการแพร่พลังงานของน้ําที่
ไหลเขา้โดยขึน้อยู่กับขอ้กําหนดความตอ้งการ
ของกระ บวนการ 

ถังกระจายน้ําอาจถูกหิว้ยดึจากแขน
กวาด จากกรงลอ้รอบเสาตอม่อหรอืแขวนจาก
สะพาน ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของการออกแบบ 
สําหรับการใชง้านในระบบบําบัดน้ําเสีย ถัง
กระจายน้ําจะมีแผ่นกัน้บัฟเฟ้ิลเจาะเป็นช่อง
เปิดตรงผนังของแผน่กระจาย เพือ่เป็นชอ่งทาง
ใหไ้ขฝ้าไหลออกจากถังกระจายน้ํา เป็นการ
ป้องการไหลลดัวงจรออกไปนอกบอ่ตกตะกอน 
 

การออกแบบเสารองรับสะพานประกอบดว้ยแทน่ตอมอ่รอง
รับถังกระจายน้ําเขา้(Influent Feed well) กรงหมนุ รอบ
ตอม่อ(Rotating Cage) และชดุแขนใบกวาด (Scraper 
Arms) และคันราวสะพาน (Access Ridge) ประกอบจาก
ผนังถงึเสากลางและชดุหน่วยขบัเคลือ่น (Drive Unit) ใบ
กวาดตะกอนใบกวาดไขลอยและกระบวน การเลอืกใชม้ใีห ้
เลอืกหลากหลายตอ่การออกแบบในรปูแบบนี ้
 

   ถงัตกตะกอนชนดิถงักลมแบบชุดขบัเคลือ่นวางบนพืน้สะพานกลางถงัพรอ้มสะพานทางเดนิคร ึง่บอ่
(Half Bridge Center Drive Circular Clarifiers) 
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ชุดแขนกวาดตะกอน 
(Scraper Arms) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดไขกวาดตะกอน/ 
ฝายนํา้ลน้ 
(Skimming Device/ 
Weirs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สะพานเชือ่มตอ่ 
(Access Bridge) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แขนกวาดอย่างนอ้ยสองชุดแต่
ละชดุมใีบกวาดแยก จะกวาดตะกอนทีจ่ม
ตัวจากพืน้บ่อไปสู่ตรงกลางของชอ่งฮอป
เปอร์เพื่อการกําจัดตะกอนออก  ชุดใบ
กวาดตะกอนจะกวาดตะกอนทีพ่ืน้สองครัง้
ตอ่หนึง่รอบของการหมนุรอบ 

ในการใชง้านบางกรณีที่จําเป็น
จะตอ้งมีการแขนกวาดตะกอนสีแ่ขนเพื่อ
กําจัดตะกอนใหห้มดตามตอ้งการ  ในการ
ออกแบบทัง้หมดชุดแขนกวาดตะกอนจะ
ถูกยึดและถูกหมุน โดยตัวกรงลอ้ซึง่ยึด
เขา้กบัชดุขบัเคลือ่น 

 ชุดแขนกวาดตะกอน และ ชุดกรง
ลอ้หมนุถกูออกแบบเป็นโครงสรา้งเหล็ก การ
เชือ่มทัง้หมดจะกระทําในโรงงานผลติเพือ่ให ้
เกดิความมั่นใจถงึคุณภาพการผลติและเพือ่
ลดงานการตดิตัง้ในภาคสนามลง โครงสรา้ง
วัสดทุัง้หมดทีจ่มอยู่ใตน้ํ้าจะมคีวมหนาอย่าง
นอ้ย 3 มลิลเิมตร 
 

ชุดกลไกการกวาดไขตะกอนลอย
และการนําน้ําลน้ไหลออกมีหลากหลาย
รูปแบบสําหรับถังตกตะกอนของระบบผลติ
น้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสยีแบบถังกลม 
ตัวกวาดไขตะกอนลอยบนผิวน้ําจะมีรัศมี
ครอบคลมุเต็มโดยใบกวาดผวิจะนําพาวัสดทุี่
ลอย (Floating Material) เคลือ่นไปยังขอบ
ถัง Peripheral Scum Skimmer ใบกวาดจะ
สะสมไขที่ลอยไปยังกล่องรับไข (Scum 
Trough) 

ฝายน้ําลน้รปูทรงตวัวชีนดิทีส่ามารถ
ปรับระดับได ้โดยทั่วไปจะยดึเกาะทีบ่รเิวณ
ขอบรางน้ําลน้ ขณะเดยีว กันรางน้ําลน้พรอ้ม
ฝายน้ําลน้ชนดิตอ่ในแนวรัศมขีองถัง (Radial 
Weir Trough) หรอืรูปแบบอืน่ก็มเีชน่กัน
หากจําเป็นตอ้งใช ้

ขึ้นอยู่ กั บขนาดของบ่อสะพาน
เชือ่มต่อกับกลไกการขับเคลือ่นจะไดรั้บการ
ออกแบบเป็นแบบคานพาด (Beam Design) 
หรอืแบบโครงใยถัก (Truss Design) ราวกนั
ตกและแผ่นกัน้เทา้ลื่นไถลมีความสูง 100 
มม .  ถูก จัด ให เ้พื่อความปลอดภั ยของ
ผูป้ฏิบัติงานสําหรับรูปแบบทางเดินที่ใช ้
รูปแบบคานพาดขวาง สว่นรูปแบบโครงใยถัก
จะเป็นทัง้ราวกันตกและแผ่นกัน้ใหไ้ถล (Toe 
plate) ในตวั 

แผ่นพืน้ Platform ตามปกตจิะถกูจัดใหม้ไีว ้
ที่บริเวณชุดกลไกการขับเคลื่อนเพื่อความ
ปลอดภัยและเพื่อประสทิธภิาพในการดูแล
รักษา 
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กลไกเครือ่งกวาดตะกอน ENRICH TM แบบสะพานยาว 3/5 ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางบ่อพรอ้มอุปกรณ์กวาดตะกอนตดิตัง้ทีข่อบ
สะพานจะมขีนาดเริม่ตน้ที ่11 เมตร ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางบอ่ ในทางเศรษฐศาสตรข์องการกอ่สรา้งโดยทั่วไปเครือ่งกวาดตะกอน
ในรปูแบบนีจ้ะสามารถสรา้งในขนาดทีม่ากกวา่และมากขึน้จนถงึขนาดใหญม่าก 
 
ในการออกแบบชดุเครือ่งกวาดชนดิสะพานยาวสามสว่นหา้พรอ้มชดุขับเคลือ่นทีห่มุนสะพานวางอยู่บรเิวณขอบนอกของสะพาน, 
ตวัสะพานโครงสรา้งเหล็กจะอยูใ่นแนวรัศมขีองบอ่จากผนังดา้นหนึง่ของบอ่ขยายไปหาเสาตอมอ่รองรับตรงกลางและตอ่ความยาว
จนเป็น 3/5 ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของบอ่ 

 
ลกัษณะการทาํงาน 
(How It Works)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบชุดลกูปืน 
รองรบัหมนุตรงกลาง 
(Central Bearing 
Assembly) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงักระจายนํา้เขา้ 
(Influent Feed Well) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดใบกวาดตะกอน 
(Scraper Blades) 
 

 
 
 
 
 
 
 

น้ําดบิหรอืน้ําเสยีจะไหลเขา้สูบ่อ่ผ่านทางกน้
บ่อตรงกลางขึน้มาทางเสากลาง (Bottom Center 
Influent Column) และจะไหลออกในแนวรัศมลีน้เหนือ
ฝายน้ําลน้รูปตัววรีอบ ๆ ขอบบอ่ สว่นตะกอนทีต่กลงจะ
ถูกลําเลยีงโดยชดุใบกวาดตะกอนไปยังหลมุรับตะกอน
ตรงกลาง และถกูสง่ออกผา่นทางทอ่ Sludge Draw-off 
Pipe ลักษณะใบกวาดตะกอนมีทรงแบบ  Evolute 
Curve Shape โคง้มนสงู มขีนาดความยาว 3/4 ของ
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางบ่อ จะกวาดตะกอนนอนพื้นถัง
ทัง้หมดต่อหนึ่งรอบการหมุนของเครื่องกวาดตะกอน
สะสม 

ชุดอุปกรณ์ใบกวาดไขฝ้า (Skimmer   
Device) จะกวาดไขฝ้าทีล่อยบนผวิหนา้หนึง่ครัง้ตอ่หนึง่
รอบของการหมนุของเครือ่งกวาดตะกอนสะสม 

ชดุวงแหวนลูกปืนวางอยู่ตรงกลางจะ
ถูกออกแบบประยุกต์ทั ้งหมด และรับน้ําหนัก
ตัวเองไดไ้ม่ตํ่ากว่า 5 เท่าของกําลังจุดคราก
(Yield Strength) ชดุของลกูปืนและตัววงแหวน
เลื่อนรวมถึงตัวแปรงถ่านคาร์บอน  (Carbon 
Brushs) ข อ ง ตั ว ส ะ ส ม พ ลั ง ง า น  (Power 
Collector) สามารถเปลีย่นได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้ง
เคลื่อนย า้ยสะพานทาง เดินออกจาก เสา
แกนกลางโดยใชร้ะบบแม่แรงไฮโดรลกิสแ์บบ
พกพา 

กลไกการกวาดตะกอนจะไปหมุนสะ 
พานทางเดนิ ซึง่มชีดุขับเคลือ่นตดิตัง้ทีข่อบถัง
ใหส้ะพานหมุนวนไปรอบขอบถัง  เหมาะสม
สําหรับถังตกตะกอนแบบทรงกลม  โดยพืน้ถังจะ
มคีวามลาดเอยีงไปยังจดุศนูยก์ลางของถัง 

ดว้ยระยะเวลาการกักเก็บและดว้ย
ลักษณะของน้ําที่เขา้สู่ถังกระจายน้ําเป็นแบบ
เฉียงสัมผัส (Tangential Into) ภายในช่อง
กระจายน้ําเขา้ จะทําใหเ้กิดการรวมตัวของ
ตะกอนชวีภาพ (Bio-solids Flocculation) ทําให ้
ล ด ค่ า ต ะ ก อ น แข ว น ล อ ยทั ้ ง ห ม ด  (Total 
Suspended Solids- TSS) ของน้ําทิง้ออก 
(Effluent) และเพิ่มอัตราการตกตะกอน 
(Settling Rate) 

ชิน้สว่นวงแหวนลูกปืนรับแรงซึง่จัดวางอยู่ตรงกลางจะ
ออกแบบให ร้อง รับ น้ํ าหนักสะพานทางเดินและ
โครงสรา้งใตน้ํ้าที่ถูกแขวนตัวอยู่ ส่วนบนของขุดจาน
หมุน (Turntable) แบบเชื่อมจะจัดใหม้ีลูกปืนต่อประ 
สาน (Bridge Coupling) เพื่อ ทั ้ง ใหส้ะพานหมุนตั ว 
(Bridge Rotation) และเพือ่ยอมใหแ้นวหนีศูนยข์อง
สะพานจากการสั่นสะ เทือนใหจั้ดแนวกลับเขา้สู่ราง
ทางเดนิขอบถัง ตัวแกนหมุนประกอบสําเร็จซึง่วางอยู่
ตรงกลาง (Central Pivot Assembly) จะประกอบดว้ย
ลกูปืนแบบลกูบอลและแบบลกูกลิง้เรยีว(Ball Bearing 
2 Taper Roller Bearing) วางอยูบ่นหลักของลกูปืน
และหิว้อยูใ่นตวัจานหมนุ (Turntable) แบบเชือ่ม 

 ขนาดของเสากลาง (Center Column) และ
ทางออกตา่งๆ (Outlets) ถูกออก แบบใหม้กีารควบคุม
แรงเฉือนของตัวตะกอนทีจั่บตัว (Floc Shear) และให ้
จํากัดการป้อนพลังงานไปยังถังกระจายน้ําเขา้แบบ
ควบคมุพลังงาน (Energy Dissipating Inlet Feed 
Well) 

ของแข็ งที่ เ ก ิดจากการกวนผสม 
(Mixed Liquor) ซึง่มคีวามหนาแน่นสงูจะตกลง
ไปบรเิวณพืน้ถังและไหลออกในแนวนอนไปทาง
ผนังบอ่ ดว้ยการไหลโดยความหนาแน่นสงูจะไป
ชว่ยสนับสนุนพลังงานใหส้ารละลายไหลขึน้ไปที่
ผนังและไหลลน้ไปทางฝายน้ําลน้ การออกแบบ
ถังกระจายน้ําเขา้แบบมแีผ่นกัน้ขวาง (Influent 
Baffle Feed Well) ถกูออก แบบเพือ่การป้องกัน
ปัญหาเหลา่นี ้

 ชดุแขนกวาดตะกอน Scraper Arms ซึง่
แขวนจากสะพานจะประกอบดว้ยใบกวาดที่พื้น 
Scraper Blades เพือ่การกวาดตะกอนทีต่กลงสูห่ลมุ
เปิดตรงกลาง (Central Sludge Hopper) เครือ่ง
กวาดตะกอนรูปแบบที่ใชชุ้ดใบกวาดแบบสันใบตื้น
และวางซอ้นสลับทับกัน (Overlap Type Shallow 
Blade) จะค่อย ๆกวาดเคลื่อน ยา้ยตะกอนไปยังจุด
ปลอ่ยตะกอนออกตรงกลางถัง 

ชุดใบเครื่องกวาดตะกอนสามารถเลือกใช ้
รูปแบบทีห่มุนเป็นเสน้โคง้ (Evolute Curve) 
แบบใบกวาดลกึเพือ่การครอบคลมุสามในสีข่อง
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของถัง ใหเ้คลือ่นยา้ยตะกอน
ที่ตกตัวลงทัง้หมดไปยังจุดปล่อยตะกอนตรง
กลางถังในทุกหนึ่งรอบของการกวาด ชุดใบ
กวาดตะกอน (Blades) จะประกอบมาพรอ้มกับ
ใบกวาดยางสังเคราะหน์ีโอพรนีแข็งชนดิทีป่รับ
ระดับได  ้(Adjustable Hard Neoprene 
Rubber Squeegees) 

ถงัตกตะกอนชนดิถงักลมแบบชุดขบัเคลือ่นวางปลายสะพานขอบถงัพรอ้มสะพานทางเดนิยาว 3 ใน 5 ของบอ่ 
( 3/5 Bridge Peripheral  Drive Circular Clarifiers ) 
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แผน่ฝายนํา้ลน้/ 
แผน่ก ัน้ไขตะกอนลอย 
(Effluent Weir Plate/ 
Scum Baffle Plate) 
 

 
 

 
 
อปุกรณก์ําจดัไขฝ้าตะกอน 
(Scum Removal Equipment) 

 
 

 
 

 
 

 แผ่นฝายน้ําลน้ซึ่งติดตั ้งอยู่บริเวณ
ขอบรางน้ําลน้ภายในถังหนา 3 มม. สูง 300 
มม.เป็นวัสดุเหล็กกลา้ไรส้นิมติดตั ้งบนราง
คอนกรตียดึตดิโดยใชส้ลักเกลยีว แผ่นฝายน้ํา
ลน้จะเป็นรูปทรงตัววีมีขนาดและจํานวนที่
เหมาะสมกับความ สามารถในการจัดการการ
ไหลของน้ําทีอ่ตัราไหลสงูสดุ 

ส่วนปลายของแผ่นแต่ละแผ่นจะเชือ่มต่อ
กนัโดยแผ่นตอ่ชน (Butt Plate) แผ่นฝาย
ทั ้งหมดจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อ ให ้
สามารถปรับระดับในการตดิตัง้ใหข้ ึน้ลงใน
แนวดิง่บวกลบไดอ้ยา่งนอ้ย 250 มม. 
 แผ่นกัน้ไขตะกอนจะมคีวามหนา
อย่างนอ้ย 3 มม. สูง 300 มม. เป็นวัสดุ
เหล็กกลา้ไรส้นมิ 

   อุ ป ก ร ณ์ ชุ ด ก ว า ด ไ ข ต ะ ก อ น
(Skimming Device) และกลอ่งรับไขตะ กอน 
(Scum Hopper) จะถกูตดิตัง้เพือ่การกําจัดไข
ตะกอนทีล่อยตวั 
 ไขฝ้าตะกอนจะถูกกวาดลําเลยีงโดย
ชุดใบกวาดบนไปยังขอบผนังถังปล่อยลงสู่
กล่องรับตะกอนโดยอัตโนมัต ิชุดใบกวาดไข
ตะกอนจะมใีบพายกวาดไข(Skimmer Blade) 
ณ ตําแหน่งผิวน้ําแขวนลงมาจากสะพาน
เริม่ตน้จากถังกระ จายน้ําเขา้ (Influent Feed 
Well) ไปจนถึงกล่องรับไขตะกอน (Scum 
Box) 

ใบไถกวาด (Plow Blade) จะกวาดไข
ตะกอนโดยใชแ้ผ่นแถบยางสังเคราะห์นี
โอพรนี เพือ่ใหม่ั้นใจว่าใบกวาดไขตะกอน
จะสัมผัสกับแผ่นเชื่อมต่อซึง่ลาดเอียงมี
บางส่วนจมอยู่ใตน้ํ้าวางอยู่บนรางรับไข
ตะกอน (Scum Blades) ในกลไกการ
ทํางานหนึง่รอบไขตะกอนทีล่อยบรเิวณบน
ผวิน้ําจะถูกรวบรวมและลําเลยีงลงสูก่ล่อง
รับไข ส่วนของบานพับที่ต ิดตั ้งอยู่ส่วน
ปลายสุดจะไปกระตุน้ใหน้ํ้าฉีดพุ่งใหไ้ข
ตะกอนที่เหนียวไหลลงในกล่องรับไข 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการกําจัดไข
ตะกอนลอย 

เทคโนโลยเีพือ่การกวาดตะกอน 
 

 
TM 

 

ผูผ้ลติและจําหนา่ย 

    
บรษิทั    เอ็นวเิทรด    เอ็นจเินยีร ิง่   จํากดั 
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มอืถอื : 083-988-8480  
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ถงัตกตะกอนชนดิถงักลมรปูแบบชุดขบัเคลือ่นวางปลายสะพานขอบถงัพรอ้มสะพานทางเดนิยาว 3 ใน 5 ของบอ่ 
(3/5 Bridge Peripheral  Drive Circular Clarifiers ) 


