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ArgosTM SBR  
ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบถงัปฏกิรณ์ทลีะเท ArgosTM SBR 

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

โทร.   0-2934 -7391-3    แฟ๊กซ.์  0-2934-7394    อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 
 
 

 

ระบบบ าบดัน า้เสยีเอสบอีารแ์บบประหยดัเนือ้ที ่ ปรบัสภาวะ      การ
ท างานผนัแปรตามปรมิาณและคณุลกัษณะของน า้ท ิง้ โดยสะดวก 
งา่ยตอ่การดแูล บ ารงุรกัษา ประหยดัคา่ใชจ้า่ย และงบประมาณการ
ลงทนุ 

 ระบบ ArgosTM SBR น าส่วนดีต่างๆ ของระบบ SBR ส าหรับน ้ าเสียชุมชน
และน ้ าเสียอุตสาหกรรมทัว่ไปมาใชแ้ต่ไดพ้ฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของเคร่ืองถ่ายน ้ า
ใสแบบส่ีทิศทาง (Uniquely Engineered Four – Sided Gear Driven Decanter) และ
เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมบนผิวน ้ า (Triton Surface Mounted Aeration / Mixing 
Equipment) ท่ีพฒันากา้วหน้าข้ึน   เม่ือน ามารวมเป็นระบบท าให้ไดร้ะบบบ าบดัท่ี
ประหยดัอยา่งคุม้ค่าพอเพียง ทั้งค่าการลงทุน ค่าด าเนินการ และการปรับผนัแปรใน
ขบวนการบ าบดัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 TritonTM ท าหนา้ท่ีทั้งการ
เติมอากาศและกวนผสมใหแ้ก่ระบบ ArgosTM SBR โดยเป็นระบบท่ีออกแบบอย่าง
เรียบง่ายท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ตดัค่าใชจ่้ายในส่วนของเคร่ืองเป่า
อากาศ การก่อสร้างอาคารโรงคลุมเคร่ืองเป่าอากาศ  ค่าใชจ่้ายการเดินท่อจ่ายอากาศ
และการติดตั้งหวักระจายอากาศทั้งหมดออกไป    เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบ
อดัพ่น Aire-O2 TritonTM เป็นชนิดลอยบนผิวน ้ า (Float Mounted) สามารถ
ลอยตัวข้ึนลงตามระดบัน ้ าโดยทั้งชุดจะยึดและเคล่ือนตวัข้ึนลงไปตามโครงเสา
เหล็กไร้สนิม ท าให้การเดินระบบและการดูแลบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย อีก
ทั้ง TritonTM ยงัสามารถก าหนดเลือกท างานไดท้ั้งการกวนผสมอย่างเดียว หรือกวน
ผสมไปพร้อมกับการเติมอากาศดว้ยการเปิด-ปิดเคร่ืองเป่าอากาศ (Regenerative 
Blower ) ท่ีติดมากบัเคร่ือง ท าใหส้ามารถปรับแต่งระบบให้ท  าการก าจดัสารอาหาร 
(Biological Nutrient Removal) ไดอี้กดว้ย 

 

ระบบบ าบดัน า้เสยี ArgosTM  SBR กระทดัรดั 

เครือ่งเตมิอากาศ/กวนผสม Triton  
ท าการเตมิอากาศและกวนผสมไปพรอ้มกนั 

เครือ่งเตมิ 

อากาศ/กวน 
ผสม Triton® 
Aerator/ Mixer  
เคลือ่นตวัขึน้ลง 
ตามโครงเสา 

ไปตามระดบัน า้ 

AIRE-02® 
รว่มกบั Wagner 

Fluid Systems®  
พฒันาอุปกรณ์

ถา่ยน า้ใสชนดิ 
ไหลลน้ 4 ทศิทาง  
(Four-Sided 

Controlled 
Decanter)  

ปรบัขึน้ลงดว้ย 
ชุดขบัเคลือ่น 
เกยีรม์อเตอร ์

เพือ่ประสทิธภิาพ
สงูสดุของการ

ระบายถา่ยน า้ใส
ออก 
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ArgosTM SBR  
 

 

คุณสมบัติเด่นเฉพาะ [ ArgosTM SBR Benefilt ] : 

 เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 TritonTM ตดัปัญหาความยุ่งยากของการเติมอากาศของระบบท่อจ่ายอากาศซ่ึง
ยุง่ยากต่อการซ่อมบ ารุง โดยไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งหัวจ่ายอากาศ / การเดินท่อจ่ายอากาศ / เคร่ืองกวนผสม / เคร่ืองเป่าอากาศหรือการ
จัดเตรียมอาคารปกคลุมเพ่ือการติดตั้ งเคร่ืองเป่าอากาศ แต่ให้มวลฟองฝอยอากาศท่ีละเอียดขนาด 2 มิลลิเมตรตาม US.EPA 
(Environmental Protection Agency) Standard เหมือนกนั 

 เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 TritonTM สามารถเลือกท างานไดท้ั้งแบบเติมอากาศพร้อมกบักวนผสมไปพร้อม
กนั หรือกวนผสมเพียงอย่างเดียว โดยการเดินหรือหยุดเคร่ืองเป่าอากาศ ท าให้ควบคุมกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ ดีไนตริฟิเคชัน่ได้
อยา่งง่ายดายและยงัสะดวกต่อการก าจดัฟอร์ฟอรัสไดอี้กดว้ย 

 ชุดถ่ายน ้าใสพร้อมเวียร์ (Wagner Four Side Control Decanter) ท่ีออกแบบให้น ้ าไหลลน้เขา้ได ้4 ทิศทางท าดว้ยวสัดุเหล็กไร้สนิม
ไม่เกิดการกดักร่อน อีกทั้งไดรั้บการออกแบบเพ่ือการป้องกนัของแข็งแขวนลอยหลุดออกจากระบบไปพร้อมน ้ าใสไดด้ว้ย ท าให้
คุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัเป็นไปตามมาตรฐานน ้าทิ้งอยา่งสมบูรณ์ 

 ระบบควบคุมการท างานโดยอัตโนมัติผ่านการทดสอบและผ่านการพิสูจน์มาอย่างดีถึงความแน่นอนเท่ียงตรง และสามารถ
ปรับเปล่ียนสภาวะแปรผนัการท างานไดอ้ยา่งดี 

 อุปกรณ์เติมอากาศ / กวนผสม Aire-O2 TritonTM มีประสิทธิภาพการกวนผสมสูงทั้ งในแนวด่ิงและแนวราบ ท าให้สามารถ
ออกแบบถงัปฏิกรณ์ใหลึ้กได ้ก่อใหป้ระหยดัพ้ืนท่ีการก่อสร้างระบบบ าบดั 

 สามารถออกแบบระบบไดท้ั้งแบบหลายถงัปฏิกรณ์คาบเก่ียวการท างาน หรือแบบถงัปฏิกรณ์เดียวแต่ท างานต่อเน่ือง 
 สร้างหลกัประกนัโดยการรับประกนัตวัอุปกรณ์ เคร่ืองเติมอากาศ / กวนผสมแบบอดัพ่น Aire-O2 TritonTM เป็นระยะเวลา 3 ปีโดย

ไม่มีเง่ือนไขตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 
 

ขั้นขบวนการท างานของระบบบ าบัด  ArgosTM SBR [ Typical ArgosTM SBR Sequence Operation ] : 

 
ข ัน้ขบวนการบ าบดัที ่# 1 ชว่งเตมิน า้และกวนผสมแบบแอนนอ๊กซคิ  

 

 ปล่อยน ้าเสียเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์เอสบีอาร์ 
 ระดบัน ้าเพ่ิมข้ึน (RISING) จากระดบัน ้าต ่าสุด (LWL) ตามก าหนดเวลาท่ีตั้งไว ้
 เปิด (ON) มอเตอร์ของอุปกรณ์ TritonTM ใหเ้กิดการกวนผสมอยา่งเดียวโดย

หยดุ (OFF) Triton Blower ไว ้
 สภาวะน้ีเคร่ืองถ่ายน ้าใส (Decanter) ถูกเล่ือนข้ึนเหนือระดบัน ้าสูงสุด 
 หากไม่ตอ้งการขบวนการกวนผสมในสภาวะแอนน๊อกซิค (Anoxic Mix) 

ขั้นตอนน้ีจะถูกทดแทนโดยขบวนการกวนผสมบวกการเติมอากาศตามขั้น
ขบวนการบ าบดัท่ี 2 เป็นการเร่ิมตน้ไปเลย 

ข ัน้ขบวนการบ าบดัที ่# 2 ชว่งเตมิน า้และกวนผสมแบบเตมิอากาศ  

 

 สูบจ่ายน ้าเสียเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์เอสบีอาร์เป็นการต่อเน่ืองจนถึงระดบัน ้าสูงสุด 
(HWL) แลว้จึงหยดุจ่ายน ้าเสียเขา้ 

 ท าการเติมอากาศและกวนผสม (AERATION AND MIXING) ตามเวลาท่ีก าหนด 
 เปิด (ON) ทั้งชุดเติมอากาศและชุดกวนผสม TritonTM (TritonTM  Aerator และ 

Triton TM Blower ท างานควบคู่กนั) 
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  ArgosTM SBR 

 
 

ข ัน้ขบวนการบ าบดัที ่# 3 ชว่งตกตะกอน  

 

 หยดุการจ่ายน ้าเขา้สู่ถงัเอสบีอาร์ 
 ไม่มีการเติมอากาศหรือกวนผสม  (TritonTM OFF)  
 ของแขง็แขวนลอยในน ้าตะกอน (MLSS) ตกสู่เบ้ืองล่างของถงั 
 

ข ัน้ขบวนการบ าบดัที ่# 4 ชว่งถา่ยน า้ใสออก  

 

 ไม่มีการจ่ายน ้าเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์เอสบีอาร์ 
 ไม่มีการเติมอากาศหรือการกวนผสม  (TritonTM OFF)  
 เคร่ืองถ่ายน ้าใส (Decanter) เคล่ือนท่ีลงอยา่งชา้ๆ ถึงระดบัท่ีตั้งไวเ้พ่ือถ่ายน ้า

ใสออกจากระบบบ าบดั 
 

ข ัน้ขบวนการบ าบดัที ่# 5 ชว่งถา่ยตะกอนสว่นเกนิออก 
 

 

 ก่อนวนกลบัเขา้สู่ขบวนการท่ี 1 ใหม่ เคร่ืองสูบตะกอนจะสูบถ่ายตะกอน
ส่วนเกินจากกน้ถงัปฏิกรณ์ SBR ออกตามปริมาณและเวลาท่ีก าหนดไว้
ไปยงัถงัยอ่ยตะกอน (Sludge Digester) 

 ผูน้ าดา้นเทคโนโลย ี
Aeration Industries International, Inc.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผูต้น้คิดเคร่ืองเติมอากาศชนิด Aspirator Aerator  เป็นรายแรกตั้งแต่ปี คศ. 1974   
และเป็นผูพ้ฒันาระบบ ArgosTM SBR ร่วมกบั Wagner Fluid System, Inc.  
 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
 

  

 บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
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โทรศพัท ์ : 0-2934-7391-3 
โทรสาร  : 0-2934-7394  
E-mail  : sales@envitrade.co.th 
Website  : www.envitrade.co.th  
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