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เครือ่งกวาดตะกอนกรวดทรายชนดิเคลือ่นทีไ่ด ้
สําหรบัอปุกรณถ์งัดกักรวดทราย 

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
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ลกัษณะของอปุกรณ ์(Description) 

 รปูแบบการทํางานไดรั้บการออกแบบใหม้ี
ความน่าเชือ่ถอื 

 มคีวามยดืหยุน่สามารถตอบโจทยไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 สามารถทํางานไดก้บัลอ้เฟือง (Cogwheel) 
เพือ่ป้องกนัการลืน่ไถลของเครือ่งกวาด
ตะกอน 

 โลหะสว่นจมน้ํา (Submerged parts) 
สามารถเลอืกเป็นวสัดเุหล็กกลา้ไรส้นมิได ้

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  (Specific Features and Benefits) 

ConClar เป็นเครือ่งกวาดตะกอนกรวดทรายทีเ่คลือ่นทีไ่ดเ้พือ่การดกักรวดทรายจํานวนมาก (Large Volume of 
Sand) สําหรับถังดกักรวดทรายรปูทรงสีเ่หลีย่มซึง่สามารถแบง่ออกเป็นสองลกัษณะการทํางาน 

1. Sand Pump Travers (ConClar 325) ถกูออกแบบสําหรับการดดูยกกรวดทรายตอ่เนือ่งดว้ยการทํางานทัง้ 
สองทศิทาง 

2. Sand Scraper (ConClar 321) ถกูออกแบบใหก้วาดกรวดทรายทีพ่ืน้ของถังตลอดความยาวไปสูส่ว่นสะสม
กรวดทราย (Sand pit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ConClar ถูกออกแบบมาเพือ่การทํางานกับถัง
ดักกรวดทรายรูปทรงสีเ่หลี่ยมพื้นผา้ และในขณะที่มัน
ทํางานจะเก็บกวาดไดท้ัง้กรวดทรายที่ตกดา้นล่างและ
ไขมันทีผ่วิหนา้ (Grease)  เครือ่งกวาดถูกออกแบบให ้
ใชไ้ดก้ับรางดักกรวดทรายจํานวน 1-3 ราง และทีป่ลาย
แต่ละดา้นของทัง้ 2 ดา้นจะมีลอ้เฟืองขับเคลือ่นตลอด
ความยาวราง หรอืมลีอ้เฟืองซึง่ผลติจากวัสดุโพลยีูรีเท
นวิง่บนผนังของถัง การสะสมผวิไขมันจะถกูทําทีท่างเขา้
หรือทางออกของถัง เครื่องกวาดจะทํางานปกติโดย
อัตโนมัตแิละควบคุมโดยใชก้ารตัง้เวลาซึง่ควบคุมเวลา
การไปและกลบัของเครือ่งกวาด จะมเีซนเซอรสํ์าหรับการ
ทํางานของเครือ่งกวาดทัง้ไปและกลับ ซึง่จะตดิตัง้อยูก่บั
ชุดขับเคลื่อนและที่ปลายดา้นใดดา้นหนึ่งของเครื่อง
กวาด เครือ่งกวาดจะถูกทําใหห้ยุดตามชว่งเวลาทีต่ัง้ค่า
ไวจ้ากนาฬกิาตัง้เวลา เครือ่งกวาดยังสามารถทํางานใน
โหมดใชแ้รงคนได ้ตําแหน่งตัง้ตน้ของเครือ่งกวาดมักจะ
อยูท่ีท่างเขา้ของอปุกรณ์ดกักรวดทราย 
 มีสองรุ่น คือ รุ่น ConClar 321 ออกแบบใหม้ี
การกวาดตะกอนกรวดทรายตลอดความยาวของรางดัก
กรวดทรายลงสูร่างรองรับ (Sand pit) และ รุ่น ConClar 
325  ออกแบบใหใ้ชเ้ครื่องสูบตะกอนดูดกรวดทราย
ต่อเนื่องตลอดแนวกน้รางดักกรวดทรายและมีใบกวาด
กวาดไขมันทีผ่วิเคลือ่นตวักวาดใน 2 ทศิทาง 
 เครื่องกวาดทํางานโดยโหมดอัตโนมัติและ
ควบคุมโดยการการตัง้เวลา เครื่องกวาดยังสามารถ
ทํางานโดยใชแ้รงคนได ้(Manual) 
 สามารถทํางานไดก้ับลอ้เฟือง (Cogwheel) 
เพือ่ป้องกนัการลืน่ไถลของเครือ่งกวาดตะกอน

สว่นประกอบ (Components) 

 Sand pump travers (ConClar 325) 
เครือ่งกวาดจะถูกตดิตัง้มาพรอ้มกับเครือ่งสูบตะกอน

สําหรับสูบกรวดทรายและเครื่องกวาดผวิน้ําสําหรับการ
กรวดผวิไขมัน 

 Sand scraper (ConClar 321) 
ออกแบบใหม้แีรงเพยีงพอทีจ่ะนําทรายสูท่างออกของ

กรวดทราย เครือ่งกวาดจะมชีดุขับเคลือ่นตดิอยู่ทีท่ัง้สอง
ดา้น เครือ่งกวาดจะมทีัง้เครือ่งกวาดเพือ่สะสมทรายและผวิ
ไขมัน 

 Drive unit and equipment 
ชดุขบัเคลือ่นและอปุกรณ์ป้องกนัการทํางานเกนิกําลัง 

จะตดิตัง้อยู่ทีป่ลายทัง้สองดา้นของอุปกรณ์ ความเร็วใน
การเคลื่อนตัวของเครื่องกวาดไดรั้บการออกแบบการ
ทํางานทีป่ระมาณ 2.4 ม./นาท ี

 Power supply 
ตดิตัง้พรอ้มกับสายเคเบลิไฟฟ้าซึง่ว ิง่ในรางทีต่ดิตัง้

ตลอดแนวภายนอกของถัง หรอือาจจะใชใ้นลักษณะมว้น
สายเคเบิล้ไฟฟ้าอยูใ่นกระบอก Drum 

 Automation 
สามารถตดิตัง้พรอ้มกับตูค้วบคุมสําหรับควบคุมให ้

เครือ่งกวาดทํางานโดยอตัโนมัต ิ

mailto:info@envitrade.co.th
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(กระบวนการกวาดกรวดทราย)

(หลกัการทาํงานของ ConClar 321)

 
 
 
 
 
 

(กระบวนการเคลือ่นตวัยอ้นกลบั)

เครือ่งกวาดจะดงึตัวเองจากตําแหน่งพักดา้นทา้ย (Rear end position) ของถัง (2) ไปตําแหน่ง (1) เพือ่เริม่
กวาดกรวดทรายทีต่กตะกอนทีก่น้ถังและชดุขับเคลือ่นจะเริม่ทํางาน เครือ่งกวาดจะเคลือ่นตัวจากสว่นทา้ย (2) 
เพือ่กวาดกรวดทรายทีต่กตะกอนทีก่น้ถังไปสูห่ลมุสะสมทราย (Sand pit) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครือ่งกวาดกรวดทรายจะยกตัวและเครือ่งกวาดผวิไขมันจะทํางานอยา่งชา้ๆ (4) ขณะทีเ่กดิกระบวนการยอ้นกลับ 
เครือ่งกวาดผวิไขมันจะนําไขมันทีล่อยตัวไปสูถ่าดรางรองรับ (5) จากนัน้กระบวนการกวาดกรวดทรายอาจจะ
เริม่ตน้อกีครัง้หนึง่ 

 (หลกัการทาํงานของ ConClar 325)
 

เครือ่งสบูกรวดทรายจะเคลือ่นตัวลง (ขณะทีเ่ครือ่งกวาดผวิน้ํา
ยกตัวขึน้เหนอืผวิน้ํา) กระบวนการดดูกรวดทรายจะเริม่เมือ่ชดุขับ 
เคลือ่นเริม่ทํางาน (1) กระบวนการดดูจะสิน้สดุ เมือ่สะพาน 
เคลือ่นทีไ่ปถงึจดุปลายถัง (2) 

(กระบวนการดดูกรวดทราย)

เครือ่งสบูกรวดทรายจะยกตัวขึน้และเครือ่งกวาดผวิน้ําจะเคลือ่นตัว
ลง (3) ขณะทีเ่กดิกระบวนการยอ้นกลับ เครือ่งกวาดผวิน้ําจะนํา
สารทีล่อยตัวอยูไ่ปสะสมทีถ่าดราง (4) จากนัน้กระบวนการสบู
กรวดทรายอาจจะเริม่ตน้อกีครัง้หนึง่

(กระบวนการเคลือ่นตวัยอ้นกลบั)
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ConClar – Sand pump travers 

 
 

1 สะพาน (Bridge) 
2 ทอ่สบูกรวดทราย (Sand pipe) 
3 แขนเครน (Crane arm) 
4 อปุกรณ์ดกักรวดทราย (Sand trap) 
5 สว่นตอ่สายเพือ่การทํางานโดยอตัโนมัต ิ 
 (Auto community) 
6 เครือ่งกวาดไขมันทีผ่วิ (Fat scrapers) 
7 อปุกรณ์ดกักรวดทราย (Sand trap) 
8 กระบอกรองรับกากกรวดทราย (Sand bagging) 
9 รางรองรับไขมัน (Fat bagging) 

ConClar – Sand Scraper 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 สะพาน (Bridge) 
2 อปุกรณ์ควบคมุการยกเครือ่งกวาด (Lifts prepared) 
3 สวติชส์ลบัการทํางานของชดุขบัเคลือ่น  
 (Granslagesbrytare) 
4 ตําแหน่งพักของเครือ่งกวาด (End stop) 
5 ใบกวาด (Dredge) 
6 กา้นเครือ่งกวาด (Bone) 
 
 

ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

 

  
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

ผูผ้ลติ ConPura AB จากประเทศสวเีดน 396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  / envitrad@truemail.co.th   
Website  : www.envitrade.co.th 
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