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เทคโนโลยใีหม่ส าหรบัระบบเติมอากาศเพ่ือการลด BOD  
และการก าจดัสารอาหารคงเหลือ Nutrient Removal 

     ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Tri-Ovalใชห้ลกัการของระบบตะกอนเร่ง Activated 

Sludge แบบคูวงเวียนแต่สามารถควบคุมการท างานได้ดีกว่าและส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายน้อยลง โดยมีองคป์ระกอบพิเศษจากเคร่ืองเติมอากาศแบบอดัพ่น Aire-
O2 Triton ท่ีเป็นทั้งเคร่ืองเติมอากาศและเคร่ืองกวนผสมอยู่ในชุดเดียวกนั ซ่ึงเป็น
หวัใจส าคญัของระบบท่ีจะใหม้วลฟองฝอยอากาศท่ีละเอียดและก่อให้เกิดการกวน
ผสมท่ีสมบูรณ์ได้ท่ีความลึกมากถึง 10 เมตร  และสามารถเดินและหยุดการเติม
อากาศได ้(หากตอ้งการ) 
     ดว้ยการผสมผสานระบบบ าบดักบัเคร่ืองเติมอากาศแบบอดัพ่น Triton ท าให้
ไม่ตอ้งการเคร่ืองจกัรอุปกรณ์แยกจากกันหลายประเภทเพื่อการบ าบดั ท าให้การ
ควบคุมการบ าบดัเป็นไปไดง่้ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     ระบบ Tri-Oval  สามารถก่อสร้างไดส้ าหรับขนาดระบบตั้งแต่ 280 ลบ.ม./วนั 
ข้ึนไป การออกแบบสามารถเลือกไดแ้บบประเภทคูวงเวียนวงเดียว สองวงหรือ
สามวงก็ไดข้ึ้นอยูก่บัประเภทความตอ้งการของการบ าบดั โดยสามารถจดัแบ่งโซน
การบ าบัดให้มีความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดเพ่ือการความควบคุมระบบและมี
ประสิทธิภาพของขบวนการบ าบดัไดดี้ข้ึน 
      
 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะของระบบ Tri-Oval 

  สามารถบ าบดัสารอาหารทางชีวภาพ(Biological Nutrient Removal - 

BNR) ในน ้าเสียไดโ้ดยสมบูรณ์ทั้ง BOD, TSS, Nitrogen, Phosphorous  

 ออกแบบส าหรับความลึกบ่อช่วง 3 – 10 เมตร. 

 เคร่ืองเติมอากาศแบบอดัพ่น Aire-O2  Triton  ออกแบบให้เป็นทั้งเคร่ือง
เติมอากาศและเคร่ืองกวนผสมอยูใ่นชุดเดียวกนั 

 ตอ้งการพ้ืนท่ีในการบ าบดัน ้าเสียนอ้ย 
 ก่อให้เกิดการกวนผสมของน ้ าทัว่ถึงตลอดทั้งบ่อเติมอากาศ(คูวงเวียน), 

ลดปัญหาการเกิดมวลตะกอนตกท่ีกน้บ่อและลดจุดอบัต่างๆใหห้มดไป 
 ไม่ต้องการองค์ประกอบโครงสร้างคอนกรีตใดๆ เพื่อการเกาะยึดของ

เคร่ืองเติมอากาศ 
 สามารถปรับควบคุมระบบไดโ้ดยอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองแสดงผล DO และ /

หรือ ORP  

 ระบบเดินเงียบ เป็นมิตรต่อชุมชน 
 รับประกนัโดยสมบูรณ์ทั้งตวัระบบบ าบดัและอุปกรณ์เติมอากาศ 
 เป็นระบบท่ีสามารถออกแบบไดต้ามสภาพงานและใช้เพื่อการทดแทน/

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัใจหลกัของระบบ Tri-Oval คือเคร่ืองเติมอากาศ/กวนผสม 

Aire-O2
 Triton ท่ีเป็นทั้งเคร่ืองเติมอากาศและเคร่ืองกวนผสม

ในชุดเดียวกนั ให้มวลฟองฝอยอากาศท่ีละเอียดถึง 2.2 มิลลิเมตร
และเล็กกวา่พร้อมกบัการกวนผสมแบบรอบชา้ไปในตวั 

สามารถเติมอากาศไดถึ้งระดบัความลึก 10 เมตร 

ระบบบ าบัดแบบวงเวียน  Tri-Oval แบ่งออกเป็น 3 วง (นับจากวงในสุดมายงัวงนอกสุด) 
วงท่ี 1 :   จดัเป็นวงของโซนไร้อากาศ (Anaerobic Zone) เพ่ือการปลดปล่อยฟอสฟอรัส P ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของขบวนการ Enhanced Biological 

Nutrient Removal – [BNR] หรือ จดัเป็นโซนแอร์โรบิค (Aerobic Zone)  เพ่ือการยอ่ยสลายตะกอนส่วนเกิน (Sludge Digester) 
วงท่ี 2 :   จดัเป็นวงของโซนก่ึงไร้อากาศ (Anoxic Zone) เพ่ือก าหนดสารอาหาร [ BNR Treatment] ส าหรับบ าบดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
วงท่ี 3 :   จดัเป็นวงของโซนเติมอากาศ (Aerobic Zone) เพื่อการบ าบดั BOD / SS, แอมโมเนียและฟอสฟอรัส 
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เครือ่งเติมอากาศ/กวนผสมในชดุเดียวกนั Aire-O2 Triton - หวัใจส าคญัของระบบบ าบดัแบบ Tri-Oval 
ปัจจุบันน้ีการบ าบัดสารอาหารคงเหลือ Biological Nutrient 

Removal (BNR) สามารถด าเนินการได้โดยง่ายและได้โดย
ประหยดั โดยการรวมขบวนการการกวนผสม (Mixing) / การเติม
อากาศ (Aeration) ไว้ในอุปกรณ์หลักเพียงชุดเดียว (Single 
Compact Unit) เท่านั้น เพียงแต่แยกควบคุมเปิด/ปิดการท างาน
ออกจากกนั  เคร่ืองเติมอากาศ/กวนผสม Aire-O2 Triton จะให้
มวลฟองฝอยอากาศซ่ึงละเอียดและก่อให้เกิดการกวนผสมอย่าง
สมบูรณ์ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการส่งถ่ายประสิทธิภาพการ 
เติมออกซิเจนไดดี้ โดยสามารถท าใหเ้กิดขบวนการ Nitrification และ De-nitrification ท่ีเหมาะส าหรับการบ าบดัทั้ง Carbonaceous BOD, TSS, 
N และ P ในน ้ าเสีย เคร่ืองเติมอากาศ/กวนผสม Aire-O2 Triton เป็นอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนจากเคร่ืองเติมอากาศของ Aire-O2

 มาตรฐานเดิมซ่ึงมี
การใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากกวา่ 50,000 เคร่ืองตั้งแต่ปี 2517 ซ่ึงมีการติดตั้งในอเมริกาและอีกมากกวา่ 85 ประเทศทัว่โลก 
 

ระบบควูงเวียน Tri-Oval Oxidation Oval System เหนือกว่าระบบควูงเวียนดัง้เดิมดว้ยประการทัง้ปวง   
 Tri-Oval บ่อเติมอากาศแบบคูวงเวียนทั่วไป 

(เช่น Brush / Disc, Rotors และ Low Speed Aerators) 

ขนาดความต้องการพืน้ทีบ่ าบัด 
Footprint 

สามารถกอ่ใหเ้กดิสภาพด ารงมวลตะกอนระดับความลกึถงึ 
10 เมตร ท าใหต้อ้งการพืน้ทีบ่ าบดัแตน่อ้ย 

 จ ากดัความลึกจากความสามารถเติมอากาศส่งผล
ให้บ่อตอ้งมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ 

ความสามารถในการเดิน/หยุด
เคร่ืองเตมิอากาศ 
Turn-Down Capability 

สามารถเลือกหยุดหรือเดินเครื่องเติมอากาศ เพื่อให ้
เหมาะสมกับปรมิาณ BOD Demand และเหมาะสมต่อ
ความไม่คงตัวของปรมิาณน ้าเสยีทีเ่ขา้มาในระบบ ท าให ้
เพิม่ประสทิธผิลของการเดนิระบบบ าบัดและลดค่าใชจ้่าย
ในการเดนิระบบบ าบดั 

 ปกติจะใชเ้คร่ืองเติมอากาศขนาดใหญ่  ท  าให้มีขอ้
ก าจดัในการปรับเคร่ืองเติมอากาศและถ้าเคร่ือง
เติมอากาศเสียจะมีปัญหากบัระบบได ้ 

ท าหน้าทีไ่ด้สองสถานะในการ
เตมิอากาศ 
Dual – Function Aerator 

ระบบเตมิอากาศเป็นทัง้เครื่องเตมิอากาศและกวนผสมใน
ชดุเดียวกัน แยกอสิระโดยใบพัด 2 ชุด สามารถใชเ้ป็น
เครื่องกวนผสมอย่างเดียวโดยเพียงหยุดเดนิเครื่องเป่า
อากาศ 

 ไม่มี  

ระบบการควบคุม 
Process Control 

สามารถควบคมุคา่ DO ไดอ้ย่างสมบรูณ์ จากการปรับให ้
เขา้กบัสภาวะทีต่อ้งการคอืจากสภาวะเตมิอากาศเป็นกึง่ไร ้
อากาศและไรอ้ากาศไดโ้ดยการปรับเป็นการกวนผสมเพยีง
อยา่งเดยีว 
 

 ไม่สามารถท าได ้/ หรือตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

เลอืกรูปแบบการตดิตั้งเคร่ืองเตมิ
อากาศทีห่ลากหลาย 
Mounting options 

AIRE-02 TRITON


 สามารถปรับใชไ้ดก้บั 

 การยดึเขา้กบัสะพาน 
 ยดึเขา้กบัผนังบอ่ 
 ทุน่ลอย (น ้าหนักเบาและเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก) 

 จ ากดัวา่ตอ้งยดึกบัโครงสร้างคอนกรีตเท่านั้น 

การดูแลบ ารุงรักษา 
Maintenance 

1. สว่นประกอบของเครือ่งเตมิอากาศมนีอ้ย 
2. รับประกนัสงูสดุถงึ 5 ปี (ขึน้อยูก่บัประเภทการใชง้าน) 
3. การดแูลรักษาหรอืแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยตรงทีห่นา้

งาน ท าใหง้า่ยและสะดวกรวดเร็ว 
4. อุปกรณ์เติมอากาศขับเคลื่อนดว้ยความเร็วรอบชา้ 

(750 รอบ / นาท)ี ท าใหย้ดือายุการใชง้านและยืด
ระยะเวลาตอ่การบ ารงุรักษา 

 

1. ส่วนประกอบมากท าให้ตอ้งการบ ารุงรักษามาก 
2. การบ ารุงรักษามีความยุ่งยาก ซ่ึงบางคร้ัง

อาจจ าเป็นตอ้งมีการถ่ายน ้ าเสียออกจากคู
วงเวียน 

ประสิทธิภาพของการตดิตั้ง 
Performance 

การเติมอากาศในระดับต ่ากว่าพื้นผิวน ้ า (Subsurface 
Aeration) ไม่ก่อใหเ้กดิการฟุ้ งกระจายของน ้าและกลิ่น 
การเดนิระบบเงยีบ 

 เกิดการฟุ้ งกระจายและการระเหยของละอองน ้ า 
ท  าให้มีกล่ิน และเกิดการฟุ้ งกระจายของมวลเช้ือ
โรค (Harmful Pathogens) สู่บรรยากาศ ก่อให้เกิด
อนัตรายกบัส่ิงแวดลอ้มได ้

ประหยดัพลงังาน 
Energy Efficiency 

1. สามารถปิดการเตมิอากาศในบางชว่งเวลาการบ าบัด
ได ้ท าใหก้อ่ใหเ้กดิลดพลงังานได ้

2. ระบบสามารถประหยัดพลงังานไดม้ากถงึ 50% 

 ไม่มี 
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ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

Aeration Industries International, Inc.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผูต้น้คิดเคร่ืองเติมอากาศชนิด Aspirator  Aerator  เป็นรายแรกตั้งแต่ปี คศ. 1974 
และเป็นผูพ้ฒันาระบบ Tri – Oval Oxidation Ditch System 
 
ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 

 

  

 บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 

โทรศพัท ์ : 0-2934-7390-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  

E-mail  : sales@envitrade.co.th 

Website  : www.envitrade.co.th  
 

ENVITRADE 
ENGINEERING 

COMPANY LIMITED 
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