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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณประโยชน์ (Advantages)  
 

 เป็นเทคโนโลยกีารบ าบดัในรูปแบบการท าลายกบัที ่

 สามารถบ าบดัไดถ้งึระดบัทีไ่มส่ามารถหาคา่ได ้
 ไมก่อ่ใหเ้กดิไอออนของโบรแ์มท (Bromate Ion) ในไอออน

ของโบรไ์มด ์(Bromide Ion)จากผลผลติของน ้า 
 ไมก่อ่ของเสยีตามมา (No – Secondary Wastes) 

 ไมม่กีา๊ซทีป่ลอ่ยออกมา (No Off – gases) 

 เป็นอปุกรณ์ทีเ่ดนิเงยีบ กระทดัรัด และเป็นมติร 
 การบ ารุงรักษาและการเดนิระบบเป็นไปไดโ้ดยงา่ย 

 ดว้ยค่าใชจ้่ายดา้นตน้ทุนทีม่ีประสทิธภิาพครอบคลุมอย่าง
กวา้งขวางตอ่สิง่ปนเป้ือนตา่งๆ ในน ้า 

 เพิม่การย่อยสลายไดท้างชวีภาพของน ้าทีผ่่านออก เป็นการ
ลงทนุทีต่ า่และมคีา่ใชจ้า่ยทีต่ า่ตอ่การบ าบดัทางชวีภาพ 

 เป็นแหลง่เดยีว (Single Source) ทีเ่หมาะสมตอ่การบ าบัด

โดยอ๊อกซเิดชั่นดว้ยยูว ี(UV/ Oxidation) และโดยการใช ้

สารดดูซับถ่านกัมมันต ์(Activated Carbon) เพือ่เพิม่ขยาย

ช่องทางการใชป้ระโยชน์ทางเทคโนโลยีในแต่ละส่วน
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการบ าบดัทีล่ดลง 

 

 

 คุณลกัษณะเด่นเฉพาะของรุ่น Model Features 
• ประกอบส าเร็จรูป (Skid – Mounted Module) 

• ผ่านการพสิจูน์การใชง้าน(Proven) การควบคุมเป็นไปโดย
อตัโนมัตอิยา่งสมบรูณ์ดว้ยระบบ PLC 

• ลขิสทิธิเ์ฉพาะดว้ยเครื่องมือการท าความสะอาดหลอดใน

ภาคสนามทีผ่า่นการพสิจูน ์
• ผา่นการรับรองจาก OSHA 

• เป็นไปตามมาตรฐาน NEC 
• ผา่นการรับรองจาก CSA  

• รับประกนัอายขุองหลอด 3,000 ชัว่โมงใชง้าน 

• ดว้ยระบบการจา่ยพลงังานไฟแกห่ลอดทีส่ดุยอด 
• ประกอบมาดว้ยสวิทซ์เชื่อมต่อความปลอดภัย (Safety 

Interlock Switches) 
• การตดิตัง้เป็นไปไดโ้ดยงา่ย 

• มรีุ่นใหเ้ลอืเพือ่ปรับใหม้าใชภ้ายนอกอาคาร 
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ภาพรวมของอุปกรณ์ Overview 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อก าหนดของระบบ System Specifications 

• การจัดวางองคป์ระกอบ:   เป็นลกัษณะหอ้งปฏกิรณ์ 1 ชดุ ขนาด 30 kW (1x30 kW Reactor ) 

• การจัดวางพลงังานไฟฟ้า:  480 VAC, 3 ph, 60 Hz หรอื 400 VAC, 3 ph, 50 Hz 

• ระบบควบคมุ:   PLC AB Micrologix  
• น ้าหนักบรรทกุเพือ่การขนสง่: 1,150 กโิลกรัม (2,500 ปอนด)์ 

• วสัดขุองชิน้สว่นทีเ่ปียกชืน้: ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิเกรด 316SS, หลอดแกว้ใส Quartz  
และ พลาสตคิ Fluoropolymer 

• วสัดภุายนอก:   เหล็กเคลอืบสอีพ๊ีอกซี,่ เหล็กกลา้ไรส้นมิเกรด 316SS 

• พกิดัขนาด:   1.200 ม. x 1.244 ม. x 2.235 ม. (ยxกxส) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Rayox® ระบบอ๊อกซเิดชัน่ทีก่า้วล ้าซึง่จัดท าโดย Calgon Carbon Corporation ใชเ้พือ่การท าลายสารอนิทรยีท์ีล่ะลาย
ปนเป้ือนมากับน ้า ดว้ยระบบดังกล่าวนี้หลอดยูวซี ึง่จดลขิสทิธิเ์ฉพาะชนิดแรงดันปานกลางใหพ้ลังงานสงู (Proprietary 

High – Powered, Medium Pressure Lamp) จะปล่อยพลังงานรังสยีูวทีีส่งูออกมาผ่านเสือ้หุม้ชนดิหลอดแกว้ใส 

(Quartz Sleeve) ไปยังน ้าทีป่นเป้ือน สารทีท่ าใหส้ารอืน่รวมตัวกับอ๊อกซเิจน (Oxidizing Agent) คอืไฮโดรเจนเปอรอ์๊อก
ไซด ์(Hydrogen Peroxide – H2O2) จะถูกเตมิเขา้สูน่ ้าปนเป้ือนและจะถูกกระตุน้โดยแสงยูว ี(UV Light) ใหก้อ่ตัวใน

รูปแบบการออ๊กซไิดซซ์ึง่เรยีกวา่ Hydroxyl Radical ผา่นทางปฏกิริยิา : H2O2 + UV                                   2(•OH) 
 

จากนัน้ Hydroxyl Radical จะท าปฏกิริยิากับสารปนเป้ือนทีล่ะลายตา่งๆ (Dissolved Contaminants) กอ่ก าเนดิการตอ่
เรยีงของปฏกิริยิาการอ๊อกซเิดชั่นใหเ้กดิการอ๊อกซไิดซอ์ย่างทีส่ดุสมบรูณ์ของแร่ธาตทุีป่นเป้ือนความส าเร็จของระบบจะ

เกดิจากพืน้ฐานความจรงิทีว่า่อัตราการเร่งปฏกิริยิาทีค่งทีข่อง •OH Radical สูส่ารอนิทรยีท์ีส่กปรกสว่นใหญ่เป็นไปอย่าง

สงู Hydroxyl Radicals มักจะกอ่ปฏกิริยิาเป็นลา้นครัง้ถงึพันลา้นครัง้เร็วกวา่การเกดิอ๊อกซเิดชัน่ทางเคมอีืน่ๆ เชน่ โอโซน
และไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ อกีทัง้สารปนเป้ือนทางอนิทรีย์ต่างๆ (Organic Contaminants) จะแยกตัวไปเป็น

สารประกอบขนาดเล็กดว้ยการดดูซับโดยตรงของแสงยูวใีนชว่งความยาวคลืน่แสง UV-C (UV-C Spectral Range) ที่
ปลอ่ยออกมาจากหลอดยวูชีนดิแรงดนัปานกลางเฉพาะ ทัง้นี้ชดุระบบ Rayox® และองคป์ระกอบอืน่ๆของเครือ่งไดถู้กจด

ลขิสทิธิไ์วจ้ านวนมากมาย 

 
 

 
 

ตวัอย่างของปัญหา The Customer’s Problem 
 ฐานทัพอากาศเคลลี ่Kelly Air Force ในเมอืง San Antonio มลรัฐ Texas มคีวามตอ้งการทีจ่ะฟ้ืนฟ ู

(Remediate) สารปนเป้ือนหลากหลายชนดิในน ้าใตด้นิประกอบดว้ย DCA, DCE, TCE และ Vinyl Chloride 
 กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาไดต้ดิต่อองคก์รทางวศิวกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อการประเมนิผลต่อ

เทคโนโลยกีารบ าบัดตา่งๆ รวมถงึระบบ Air Stripping ระบบการใชส้ารดดูซับ Activated Carbon  และการอ๊อกซเิดชัน่
โดยใชรั้งสยีูว ี(UV Oxidation Carbon) และโดยทีม่กีารปนเป้ือนของ Vinyl Chloride ระบบ Air Stripping จงึถูกตัดออก

เนือ่งจากไมผ่า่นการกวดขนัของมาตรฐานทางดา้นอากาศ 

 

แนวทางออกของ Calgon Carbon (Calgon Carbon’s Solution) 
 การอ๊อกซเิดชัน่ดว้ยรังสยีูว ี(UV Oxidation) ถูกคัดเลอืกใหเ้ป็นเทคโนโลยเีพือ่การฟ้ืนฟคูณุภาพของน ้าใตด้นิ 

Calgon Carbon  Corporation ไดถู้กรับการคัดเลอืกใหท้ าการจัดใหม้กีารเชา่เครือ่งอปุกรณ์ Rayox® ขนาด 30kW 
บรรทกุบนรถเทรลเลอร์เพื่อการสาธติถงึเทคโนโลยกีารใชยู้วเีพือ่การอ๊อกซเิดชั่นต่อบ่อบาดาลต่างๆ หลายๆ บอ่ภายใน

ฐานทพั กอ่เป็นผลใหบ้งัเกดิการออกแบบขัน้สมบรูณ์ 
 ทางฐานทพัอากาศไดเ้ดนิหนา้ในการฟ้ืนฟนู ้าใตด้นิในสองบอ่บาดาลของฐานทัพในโซน 1 และโซน 2  Calgon 

Carbon Corporation ไดรั้บการคดัเลอืกในระบบบ าบดัทัง้สองในฐานะของคณุคา่ทางดา้นราคาและทางดา้นเทคนคิ 
 การท าลาย DCE ถูกก าหนดใหเ้ป็นหลักในการออกแบบส าหรับบอ่บาดาลโซน 1 ในขณะทีก่ารท าลาย 1,1 – 

DCA ถกูก าหนดเพือ่การออกแบบส าหรับบอ่บาดาลโซน 2 ระบบทัง้สองไดจั้ดสง่มอบในชว่งหนา้รอ้นของปีคศ. 1993 
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Zone 1 

 อตัราการไหล (Flow):        130 แกลลอนตอ่นาท ี(29.55 ลบ.ม./ชม.) 

 คณุลกัษณะน ้าปนเป้ือน:       1, 2-PCE - 1,200 ppb (โดยรวม)   

(Influent)        TCE-130 ppb , Vinyl  Chloride-120 ppb 
 คณุลกัษณะน ้าทีผ่่านการบ าบดั:        1, 2-DEC - <70 ppb  cis, <    100 ppb trans, TCE - < 5   ppb, 

(Effluent)        Vinyl  Chloride - < 2 ppb 

 ระบบทีเ่ลอืกใช:้         รุ่น Model 90 (พลงังานรวม 90 kW) 

 คา่ใชจ้่ายในการเดนิและบ ารุงรักษา:     $ 1.34 / 1,000 gallon 

(O&M Cost)       
 

Zone 2 
 อตัราการไหล (Flow):                      200 แกลลอนตอ่นาท ี(45.45 ลบ.ม./ชม.) 

 คณุลกัษณะน ้าปนเป้ือน:                    1, 1-DCA – 40 ppb 
(Influent)       1, 2-DCA – 20 ppb 

    1, 2-DCE – 300 ppb (โดยรวม) 

    TCE – 170 ppb 
    PCE – 200 ppb 

    Vinyl Chloride – 240 ppb 
 คณุลกัษณะน ้าทีผ่่านการบ าบดั:     1, 1-DCA - <3.5 ppb 

(Effluent)       1, 2-DCA - <5 ppb 

        1, 2-DCE - <70 ppb Cis < 100 ppb trans 

         TCE - < 5 ppb 
         PCE - < 5 ppb 

         Vinyl Chloride - < 2 ppb 
 

 ระบบทีเ่ลอืกใช:้         3 x รุ่น Model 90 (พลงังานรวม 270 kW) 

 คา่ใชจ้่ายในการเดนิ:        $ 1.98 / 1,000 แกลลอน 

และบ ารุงรักษา (O&M Cost)   

 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

 

 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

 

 
 

 

บริษัท  เอน็วิเทรด เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 

Calgon Carbon Corporation 
Making Water and Air 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

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 

 

คุณลกัษณะของตัวอย่างน า้ปนเป้ือนในฐานทพั  Kelly Air Force Base San, Antonio Texas 
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