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   จาก Calgon Carbon ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตวัแทนในประเทศไทย บริษทั เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

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

การบ าบดัทางชีวภาพไม่สามารถใช้งานได้ ?  การก าจัดทิ้งเป็นไปดว้ยความยุ่งยาก ?ตอ้งการระบบการท าลายสารประกอบ

ปนเป้ือนในภาคสนาม ?   มขีอ้ก าจดัเรือ่งสถานที ่? 

ปัญหาเหล่าน้ีแกไ้ขได ้! 

ดว้ยแนวทางการแกไ้ขปัญหาแบบใหมโ่ดยการใช ้ 

Hydroxyl Radical Technology 

 

 

 

 

ขั้นตอนขบวนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

หากตอ้งการสิง่ทีด่กีว่า เร็วกว่า และดว้ยวธิกีารจัดการ
ดา้นตน้ทุนทีม่ีประสทิธภิาพ (Cost-effective Way) 

เพื่อการแกไ้ขปัญหาการบ าบัดน ้ าปนเ ป้ือน ควร

พจิารณาโดยการค านึงถงึขอ้ดขีองการใชเ้ทคโนโลยทีี่
กา้วล ้าดว้ยการอ๊อกซเิดชั่น ( Advanced Oxidation 

Technology-AOT) ซึ่งใชพ้ื้นฐานของปฏิกิริยา 
Hydroxyl Radicals มาเป็นแนวทางเลอืก 

 

1. ในขบวนการ UV / H2O2                     ธิ์

เฉพาะชนิดแรงดันปานกลางใหพ้ลังงานสูง 

(Proprietary High Powered, Medium Pressure 

Ultraviolet Lamps ( มขีนาดก าลังสงูถงึ 30 kW ) 

                                                

    ผ่านเขา้                                   ย       

เพือ่การ         สูน่ ้า                

2. ไฮโดรเจนเปอรอ์๊อกไซดจ์ะถูกเตมิเขา้สูน่ ้าปนเป้ือน

และจะถกูกระตุน้โดยแสงยูวใีหก้อ่ตัวเป็น Hydroxyl 

Radicals ซึ ่  อ๊อกซไิดซส์ารปนเป้ือนทีล่ะลาย

ตา่ง ๆ  ความส าเร็จของขบวนการจะขึน้อยู่กับความ

จริงที่ว่าอัตราการเร่งปฏิกิริยาที่คงที่ของ OH 

Radicals กับสารอนิทรยีท์ีส่กปรกโดยสว่นใหญ่จะ

เป็นไปไดสู้ง  Hydroxyl Radicals มักจะก่อ

ปฏิกิริยาเร็วเป็นลา้นครั้งถึงพันลา้นครั้งกว่าการ

เกดิอ๊อกซเิดชัน่โดยทางเคมอีืน่ ๆ เชน่ จากโอโซน 

หรอืจากไฮโดรเจนเปอรอ์อ๊กไซดอ์ยา่งเดยีว 

3. เมือ่ปฏกิริยิาก่อเกดิโดยสมบูรณ์ สารปนเป้ือนจะถูก

แปรเปลีย่นรูปไปเป็นน ้า คาร์บอนไดอ๊อกไซดแ์ละ

เป็นสารคลอไรด์หลงเหลือหากสารปนเป้ือนที่

ตอ้งการบ าบดัเป็นคลอรเินต 

 

หากจ าเป็น การใช ้Photocatalysts  ระบบลขิสทิธิ์ของ 

Calgon Carbon  Corporation เสรมิเขา้ไป จะสามารถลด

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมนัียส าคัญ ตอ่น ้าทีม่กีารปนเป้ือนสงู 
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โรงงานผลติน ้าดืม่ โรงงานไฟฟ้า โรงงานผลติสารเคม ี

การบ าบดั ณ แหลง่สถานทีต่ ัง้  On-site 

Treatment 

โดยทีก่ารบ าบัด ณ แหล่งสถานที่ตัง้ไดถู้กยอมรับว่ามีความเหมาะสม

ที่สุด ระบบอันกา้วล ้าโดยเทคโนโลยีการอ๊อกซิเดชั่นของ Calgon 

Carbon Corporation   เกดิเป็นผล          การ                     

                      ยุน่ทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการปลอ่ยน ้าทิง้ผวิ

ดนิหรอืตอ่มาตรฐานน ้าดืม่ 

ระบบ RAYOX® แบบหอสูงของ Calgon (ตามรูป

เล็ก) และระบบผลิตเปอร์อ๊อกไซด์ที่บริสุทธิ ์

Perox – pureTM 180 kW (ตามรูปดา้นล่าง) 

สามารถจัดวางในพื้นที่จ ากัดไดโ้ดยง่าย – ทั ้ง

ภายในและภายนอกอาคาร ระบบทัง้คู่ตอ้งการการ

ซอ่มบ ารงุรักษาทีจ่ ากัดและท างานไดโ้ดยง่ายผ่าน

ระบบควบคมุทางไกล 

รายละเอยีดอุปกรณ์ EQUIPMENT 

 ดว้ยหลอดยูวทีีม่ ีพลังและประสทิธภิาพ

ดทีีส่ดุในอตุสาหกรรม 

 ดว้ยชุดกวาดท าความสะอาดหลอดที่
น่าเชือ่ถอืไดท้ีส่ดุในอตุสาหกรรม 

 ดว้ยชดุอุปกรณ์ทีว่างบนแท่นส าเร็จเพื่อ
การขนสง่และการตดิตัง้ทีส่ะดวก 

 ดว้ยระบบควบคุมอัตโนมัติที่สมบูรณ์

แบบ 
 ออกแบบเพื่อปลอดจากการซ่อมบ ารุง

ดว้ยระบบการบันทกึขอ้มูลเพื่อประสทิธ ิ
ผลทีย่อดเยีย่ม 

ความเป็นผูน้ า LEADERSHIP 

 ดว้ยความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมของ

เทคโนโลยีการอ๊อกซิเดชั่นอันล ้าเลิศ

ตัง้แตปี่ คศ. 1986 

การบรกิาร SERVICE 

 ดว้ยความสามารถในการออกแบบ การ
ทดสอบเดินระบบและการซ่อมบ ารุง

อยา่งสมบรูณ์แบบ 

 ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ

การศกึษาผลการบ าบัดไดถู้กด าเนิน 

กา ร เ ป็นการภายในโดย   Calgon 
Carbon Corporation 
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ระบบ AOT     Calgon Carbon 

Corporation ไดถู้กสนับสนุนโดยผูม้ี

ความช านาญการดา้นเทคนคิชัน้น าใน

อตุสาหกรรมแขนงนี ้  เป็นเทคโนโลยกีารบ าบดัแบบท าลายกบัที ่

 สามารถบ าบัดไดถ้งึระดับทีไ่ม่สามารถหา
คา่ได ้

 ไมก่อ่ใหเ้กดิไอออนของโบรเ์มทในไอออน
ของโบรไ์บด ์จากผลผลติของน ้า 

 ไมม่ขีองเสยีกอ่ตามมา 

 ไมม่กีา๊ซทีป่ลอ่ยออก 
 เป็นอุปกรณ์ทีเ่ดนิเงียบกระทัดรัดและเป็น

มติร 
 การบ ารุงรักษาและการเดนิระบบเป็นไปได ้

โดยงา่ย 
 ดว้ยค่าใชจ้่ายดา้นตน้ทุนที่มีประสทิธิผล

ครอบคลุมไดก้วา้งของต่อสิง่ปนเป้ือนต่าง 

ๆ ในน ้า 
 เพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของน ้ าที่

ผา่นออก 
 เป็นแหลง่เดยีว (Single Source)          

                                 

              ( UV/Oxidation )           
         ด ู   ถา่นก ามันตเ์พือ่เพิม่ขยาย

ช่องทางการใชป้ระโยชน์ทางเทคโนโลยี
ในแตล่ะสว่น กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายในการบ า 

บดัทีล่ดลง 

ขอ้ดเีดน่ Advantages 

ในความแตกตา่งของ Calgon Carbon Corporation 

ดว้ยการเป็นผูน้ าของโลกในเทค 

โนโลยถีา่นกมัมันตแ์ละในเทคโนโลยี

ทีก่า้วล ้าของการอ๊อกซเิดชัน่ Calgon 

Carbon Corporation ไดพ้ิสูจน์

ความมชีือ่เสยีงต่อการแกปั้ญหาของ

ลกูคา้ทีด่กีวา่ 

Calgon Carbon Corporation มหีน่วยงานวจิัยและพัฒนา ( Research 

and Development – R&D )                 Pittsburge     เมอืง 

Toronto                                 80                         

     ศ                                    800    Calgon    

         ญ   ซึง่        เทยีบมไิดแ้ละมคีวาม สามารถทีจ่ะแกไ้ข

ปัญหาเพือ่ตอบสนองตอ่ปัญหาของลกูคา้ในทกุ ๆ วนั 

ดว้ยความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะเป็นคู่คดิคู่คา้มิใช่แค่

เพียงผูจ้ัดหาท าใหบ้ริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันทางการคา้ 

ความแตกต่างนี้เป็นสิง่ทีลู่กคา้ของ Calgon Carbon Corporation 

ขนานนาม “เป็นความแตกตา่งของ Calgon” 

 
 

 

 
 

กา้วล า้เป็นแถวหนา้ในสนาม AHEAD OF THE FIELD 
 

           มเีพยีงผูช้ านาญการ      ราย                                                                             

                   า      Calgon Carbon Corporation ณ จวบจนปัจจุบันนี้นับมากกวา่ 250 หน่วย (นับถงึปี คศ. 1998) 
ทีเ่ทคโนโลยีอันกา้วล ้าทาง ดา้นอ๊อกซเิดชั่นไดถู้กออกแบบและตดิตัง้โดย  Calgon Carbon Corporation   เพื่อการ 

 
 ฟ้ืนฟแูหลง่น ้าใตด้นิ – Groundwater Remediation 

 ท าน ้าดืม่ใหบ้รสิทุธิ ์– Drinking Water Purification 

 บ าบดัน ้าเสยีอตุสาหกรรม – Industrial Water Treatment 

 บ าบดัน ้าใชใ้นกระบวนการผลติ – Process Water 

 บ าบดัน ้าใหบ้รสิทุธิม์าก – Ultrapure Water 
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ตวัอยา่งการตดิต ัง้ท ัว่ไป / การประยกุตใ์ชง้าน : 
TYPICAL INSTALLATION / APPLICATIONS : 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี 

 

 
 

 

Calgon Carbon Corporation 
Making Water and Air 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

    บริษัท  เอน็วิเทรด    เอ็นจิเนียร่ิง   จ ากัด 

396    ซอยลาดพร้าว 94  ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา    เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ :   0-2934-7391-3              โทรสาร :      0-2934-7394 

มือถือ : 083-988-8480 

E-mail : sales@envitrade.co.th  
Website  : www.envitrade.co.th 
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