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อปุกรณ์แยกกรวดทรายเขม้ขน้ 

ผูผ้ลิต ConPura AB จากประเทศสวเีดน 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

โทร.   0-2934-7391-3    แฟ๊กซ์.  0-2934-7394   อีเมล.  sales@envitrade.co.th ; envitrad@truemail.co.th
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 มทีัง้หมด 5 รุน่ รองรับอตัราการไหลไดส้งูสดุ 180 m3/hr 
 สามารถแยกกรวดทรายไดข้นาดเล็กสดุถงึ 0.15 มม. 
 มคีวามน่าเชือ่ถอืและทนทาน 
 ตอ้งการการบํารงุรักษานอ้ย 
 มปีระสบการณก์ารทํางานอา้งองิไดอ้ยา่งดเียีย่ม 
 คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานตํา่ 
 ชิน้สว่นทีม่โีอกาสสกึกรอ่น  

 (Wear parts) ถกูออกแบบ 
 ใหส้ามารถถอดเปลีย่นได ้

ConSep เป็นอปุกรณ์แยกกรวดทรายเขม้ขน้ (Classifier) ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูชนดิใชส้กรูลําเลยีง ถูกผลติมา
ทัง้หมด 5 รุ่นมาตรฐาน เพือ่ใชสํ้าหรับการกําจัดกรวดทรายออกจากอปุกรณ์ดักกรวดทรายหรอือนุภาคทีต่กตะกอนอืน่ๆ
โดยอตัโนมัตดิว้ยความเร็วการตกตะกอนทีส่งู ผลติจากเหล็กลา้ไรส้นมิและประกอบสําเร็จหุม้มดิชดิ 

ลกัษณะของอปุกรณ ์(Description) 

ConSep ประกอบไปดว้ยถังเหล็กกลา้สําหรับการแยกกรวดทราย พรอ้มสกรลํูาเลยีงชนดิพเิศษทีว่างเอยีงสําหรับ
ยกและรดีน้ําออกจากกรวดทราย 

กรวดทรายทีย่ังปะปนมากบัน้ําจะถูกสบูจากอปุกรณ์ดักกรวดทราย (Sand trap) ไปทีท่างเขา้ของถังแยกกรวด
ทราย (Separator tank) แผ่นยก (Damping plate or Inlet baffle) จะควบคมุการไหลของน้ําใหไ้หลเขา้สูถ่ังไมใ่หเ้กดิ
แรงกระแทก ตัวถังจะแคบทีบ่รเิวณทางออกซึง่ทําดว้ยร่องน้ําทแยง (Transversed flume) ทางออกถูกออกแบบใหม้ี
ขนาดใหญม่ากพอ (Ample size) ตอ่การปลอ่ยน้ําทิง้และจะตดิตัง้พรอ้มกบัท่อน้ําไหลลน้ (Overflow pipe) ความลาด
เอยีงของแผน่ของดา้นขา้งทัง้สองดา้นและสว่นหลังของถังถกูปรับแตง่ใหม้คีวามเสีย่งตอ่การเกดิประสานเขา้ดว้ยกนัของ
กรวดทราย (Bridging) นอ้ยที่สุด ขนาดแผ่นถังนี้โดยทั่วไปจะถูกออกแบบใหเ้ป็นไปตามทฤษฎีพื้นที่ผิวรับโหลด 
(Surface loading) สําหรับการแยกกรวดทรายทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลางใหญก่วา่ 0.15 มม. ในการเลอืกขนาดของถัง อัตรา
การไหลของน้ําเขา้ (Inflow feed rate) จะตอ้งเหมาะสม โดยจะตอ้งมอีัตรากรไหลนอ้ยสดุไม่ตํ่ากว่า 40 % 
ของอัตราการไหลสงูสดุ (Max Inflow Capacity) ทีแ่สดงไวใ้นตารางขนาดเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การตกตะกอน 
ของกรวดทราย ระยะเวลาเก็บกกัทีเ่หมาะสมควรเป็นประมาณ 1 นาท ี

บรเิวณกน้ของอุปกรณ์จะประกอบดว้ยสกรูลําเลยีงชนดิปราศจากเพลากลาง (Shaftless Screw) เพือ่การ
ลําเลยีงและระบายกรวดทรายทีถ่กูยกขึน้ออกจากถังสูภ่าชนะรองรับตอ่ไป 

อปุกรณ์แยกกรวดทรายสามารถปรับแกป้รับรูปแบบเพือ่การนําไปคัดแยกกรวดทรายทีผ่สมมากบัตะกอนหมักได ้
โดยตรง ซึง่โดยปกตแิลว้ควรจะตอ้งทําการลา้งดว้ยน้ําหรอือากาศ โดยอปุกรณ์แยกกรวดทรายจะถกูเชือ่มตอ่ดว้ยขอ้ตอ่ที่
เหมาะสม ซึง่ระยะเวลากกัเก็บเพือ่การดงักลา่วนีจ้ะเพิม่ขึน้จากความตา้นทานของสารผสม 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  (Specific Features) 
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1 ทางเขา้น้ํา (Inlet)    5 รางสกร ู(Screw trough) 
2 ทางออกของกากกรวดทราย (Discharge)  6 ชดุขบัเคลือ่น (Drive unit, 0.25 kW) 
3 ทางออกน้ํา (Outlet, Overflow)   7 ขาตัง้ (Support) 
4 ถังตกตะกอน (Sedimentation tank)  8 ทางระบายตะกอนกรวดทราย (Drainage) 
 
 
 

ConSep 
 Model 
  ConSep 230 ConSep 320 ConSep 410 
Sedimentation Tank Area (m2) 1.5 2.35 2.7 
Shaftless diameter (mm) 190 285 360 
Max inflow capacity (m3/hr) 36 72 100 
Drive Unit Power (kW) 0.25 0.55 0.75 
หมายเหต ุ:  1. Conpura ยังมรีุ่นมาตรฐานใหญก่วา่ทีแ่สดงในตารางอกี 2 รุน่ รองรับไดถ้งึ 180 m3/hr 

 2. มติขินาดอปุกรณ์สามารถจัดสง่ใหไ้ดห้ากตอ้งการ 
 
 สว่นประกอบ (Components) 

 
 
 
 
 
 
 

สกรูเกลยีวลําเลยีงผลติจากแผ่นเหล็กบารแ์บบรดีเย็นชบุแข็ง ซึง่มคีวามแข็งแรง มคีวามตา้นทาน (Hardness) สงู 
และเพิม่ความทนทานตอ่การกดักรอ่น (Wear resistance) เมือ่สกรลํูาเลยีงเป็นแบบไมม่เีพลากลาง หมายความถงึเกลยีว
จะมคีวามยดืหยุน่และสามารถวางบนรางระบายรูปตัวย ู(U-trough) ไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งมสีว่นลกูปืนรองรับหรอืปลอก
เพลารองรับ สกรูลําเลยีงชนดิปราศจากเพลากลางจะกอ่ใหเ้กดิการปลอ่ยน้ําทิง้ไดด้โีดยปลอ่ยใหน้ํ้าไหลยอ้นผ่านไดง้า่ย 
ในขณะทีห่ากมเีพลากลางจะเกดิการบล็อกตา้น โดยสามารถนยิามไดว้า่สกรูชนดิปราศจากเพลากลางสามารถนําพาวัสดุ
ทีก่อ่ใหเ้กดิการสกึกรอ่น (Abrasive material) ไดเ้หมาะสมกวา่ 

 
 
 

รางน้ําลําเลยีงจะมแีผน่ปิดเพือ่ความปลอดภยัขนัเปิดออกไดด้ว้ยสกรูโบลท ์ดา้นในของรางจะประกอบดว้ยวัสดเุหล็ก
แบนชบุแข็งหรอืเคลอืบทับดว้ยวสัด ุPolyurethane ทีค่งทนชนดิทีส่ามารถถอดเปลีย่นได ้และมคีวามทนทานเพือ่เป็นราง
ทางเดนิ (Wear rails) ของสกรแูละเพือ่ไมใ่หส้กรสูมัผัสกบัผวิของ U-trough โดยตรง 

 
 
 
 

เกลยีวลําเลยีงจะถกูตดิโดยตรงกบัชดุขบัเคลือ่นเกยีรท์ดรอบแบบเกยีรต์ัวหนอน (Worm gear motor) ความเร็วจะ
ถกูออกแบบเพือ่ทําใหเ้กดิการรดีน้ําทีด่แีละพอเหมาะกบัอัตราการไหลทีต่อ้งการ รวมทัง้สําหรับรองรับปรมิาณกรวดทราย
ทีส่งูไดด้ดีว้ย 

 
 

 
ตูค้วบคมุเป็นอปุกรณ์เผือ่เลอืก เพือ่การยดืระยะเวลาการใชง้านของสกรูและอปุกรณ์เคลอืบตา่งๆ การควบคมุดว้ยการ

ตัง้เวลา (Timer control) เพือ่ใหเ้กดิการทํางานในลกัษณะการทํางานเป็นชว่งเวลา Run/Resting Time Control ของชดุ
ขบัเคลือ่นของสกรลํูาเลยีงเป็นสิง่ทีจํ่าเป็น 

 สกรลํูาเลยีงชนดิปราศจากเพลากลาง (Shaftless screw conveyor) 

 รางลําเลยีง (U-trough) 

 ชดุขบัเคลือ่น (Drive) 

 Automation 

 

ตารางขนาดทัว่ไป (General dimension table) 


	 ตัวแทนในประเทศไทย บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

