
คำแนะนำการติดตั้งและการใช�งานถังบำบัดน�ำเสีย

สำหรับการบำบัดน�ำเสีย

1. เป�นถังบำบัดน�ำเสียแบบช�วว�ทยาที่ใช�จ�ลินทร�ย� ทั้งชนิดที่ใช�และไม�ใช�ออกซ�เจนในการย�อยสลายสารอินทร�ย� ซ�่งมีส�วน
   เกรอะสำหรับเก็บกากตะกอนและอีกส�วนหนึ่งที่เป�นตัวกรอง เป�นที่ให�จ�ลินทร�ย�เกาะซ�่งได�รับการออกแบบตามหลักว�ชา
   การทางว�ศวกรรมสุขาภิบาล และผลิตตามมาตราฐานของบร�ษัทผู�ผลิต
2. ไม�ควรทิ้งผ�าอนามัย หร�อสิ่งอื่นใดที่ย�อยสลายไม�ได� เช�น ถุงพลาสติก เพราะจะทำให�ถังบำบัดน�ำเสียเต็มเร็วกว�าปกติและ
   ทำให�ท�ออุดตันได�
3. ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน ผู� ใช�ควรมีการสูบกากตะกอน ในส�วนเกรอะของถังบำบัดรวม และในถังเกรอะของถัง
   บำบัดแยกทุกๆ 2-3 ป� (ข�้นอยู�กับการใช�งาน) แม�ว�าถังบำบัดน�ำเสีย จะไม�เต็มก็ตาม เพื่อให�บ�อเกรอะมีประสิทธ�ภาพในการ
   บำบัดดีอยู�เสมอ และต�องให�มีน�ำเหลืออยู�ในถังประมาณ 2/3 ของถังทั้งหมดภายหลังการสูบ
4. ในการล�างห�องน�ำ น�ำยาล�างห�องน�ำควรมีคุณสมบัติเป�นด�างอ�อนๆ ไม�ควรใช�น�ำยาล�างห�องน�ำที่มีคุณสมบัติเป�นกรด
   ควรใช�น�ำยาเท�าที่จำเป�น และควรใช�ปร�มาณที่มากพอสมควรในการล�างห�องน�ำ
5. นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลการไหลของน�ำว�า ไหลได�ตามปกติหร�อไม� เพื่อให�ประสิทธ�ภาพในการบำบัดของถังดีอยู�เสมอ
   (ในกรณีน�ำท�วม น�ำในถังจะไหลได�ยาก)

3. การขนลงจากที่สูงหร�อลงหลุม
สามารถใช�ว�ธ�ยกหิ้วหร�อใช�ไม�ที่แข็งแรงรองเป�นทางลาด

วางท�อน�ำเสียดังภาพ หากปลายท�อน�ำทิ้ง (D) ต่ำกว�าระดับที่กำหนด
ให�แก�ไขระดับท�อน�ำเสียจากอาคาร (A) โดยยกระดับให�สูงข�้น

ความลาดเอียง 1:50
D ปลายท�อน�ำทิ้ง

อย�างน�อย 15 ซม.

ความลาดเอียง 1:100

ขุดหลุม ตามแบบมาตราฐานแต�ละรุ�น โดยตรวจสอบว�าปลายท�อออกสูงกว�าท�อระบาย
ภายนอกไม�น�อยกว�า 10 ซม.

*เสาเข็มตามแบบเป�นขนาดที่ใช�กับสภาวะดินอ�อน เช�น ในกรุงเทพฯและปร�มณฑล

ก�อนวางถังตรวจสอบว�าคอนกร�ตฐานเซ็ทตัวดีแล�ว
และไม�มีเศษวัสดุอยู�บนฐานคอนกร�ต จัดวางถังให�ได�
ระดับและแนวท�อให�ตรงอย�าให�ถังเอียง เติมน�ำภายใน
ถังสลับกับกลบทรายไล�ระดับกันจนถึงปากถัง

50 ซม.

เสาเข็ม

ท�อน�ำออกเติมน�ำภายในถังทั้ง 2 ช�อง (กรณีเป�นรุ�นที่มีผนังภายใน)
ครั้งละประมาณ 50 ซม.(สลับกับกลบทรายด�านนอก)

ฐานคอนกร�ตเสร�มเหล็กรอให�คอนกร�ตเซ็ทตัวก�อนวางถัง
(ทำความสะอาดพื้นผิวก�อนวางถัง)

กลบอัดทรายหยาบ และรดน�ำให�ชุ�มบร�เวณรอบๆถัง
ครั้งละประมาณ 50 ซม.(สลับกับการเติมน�ำในถัง)

*ขณะกลบทราย ควรใช�ฝาหร�อแผ�นพลาสติกป�ดฝาถัง เพื่อป�องกันเศษวัสดุ

DUST

ติดตั้งเคร�่องเติมอากาศ ในระดับที่สูงกว�าตัวถัง
เพื่อป�องกันการไหลย�อนกลับของน�ำ

ติดตั้งเคร�่องเติมอากาศในที่ร�ม
ไม�ถูกความช�้น ความร�อน
หร�อน�ำท�วมและห�างจาก
บร�เวณฝุ�นละอองมาก

* ดูรายละเอียดที่คู�มือเคร�่องเติมอากาศ

ฝา MSC และ  MFC สามารถปูทับวัสดุตกแต�งได� โดยใช�กระเบื้องยาแนวด�วยปูนทรายหร�อ
ซ�เมนต�ขาวและขณะติดตั้งฝา ประกอบตัวฝาเข�ากับกรอบฝาให�เข�าที่ก�อนทำการติดตั้ง

การติดตั้งฝา MSC และ MFC

การติดตั้งฝา HIP

ตะแกรงกรงนก

ปูนทรายหร�อซ�เมนต�ขาว กระเบื้องหร�อวัสดุตกแต�งอื่นๆ
ระดับดิน

ฝา MSC / MFC

ก�ออิฐฉาบเร�ยบ (คอถัง)

คอนกร�ตเสร�มเหล็ก รัดฝาถัง (ตามแบบ)

กรอบฝา MSC / MFC

ถังบำบัดน�ำเสีย

1. ติดตั้งปกติ
- ประกอบฝาพร�อมกรอบฝาก�อนทำการวางถังดังถาพ
  (เว�นกรณีวางแบบใช�สกรูเกลียว)

ฝาถัง
ระดับดิน

กรอบฝา

ก�ออิฐฉาบเร�ยบ (คอถัง)

คอนกร�ตเสร�มเหล็ก รัดฝาถัง (ตามแบบ)

ถังบำบัดน�ำเสีย

ฝาถัง
ระดับดิน

กรอบฝา

ก�ออิฐฉาบเร�ยบ (คอถัง)

คอนกร�ตเสร�มเหล็ก รัดฝาถัง (ตามแบบ)

ถังบำบัดน�ำเสีย

พุกพลาสติก

2. ติดตั้งแบบใส�สกรูเกลียว

ท�อระบายแบบเป�ด
น�ำทิ้งจากครัว

น�ำเสียจากส�วม

น�ำเสียอื่นๆ

ถังดักไขมัน
ถังบำบัดน�ำเสีย

บ�อดักกลิ่น ท�อน�ำสาธารณะท�อน�ำสาธารณะ

1. DIAGRAM

2. การขนย�าย

1. การยกด�วยคน

ใช�คน 2-3 คนประคองถัง โดยจับให�แน�น
ที่ปากถัง 1 คน ก�นถัง 1-2 คน

2. การกลิ้ง

สามารถกลิ้งถังไปบนพื้นเร�ยบที่ไม�มีเศษวัสดุ
โดยระวังอย�าให�ถังกระแทก

การยกหิ้ว
ให�ใช�วัสดุแข็งแรงและไม�มีคม 
ยาวไม�น�อยกว�า 80 ซม.และขัดภายในถัง
ถึงบร�เวณบ�าถังแล�วยก

จับแน�นๆแล�วค�อยๆหย�อนลง

ช�วยประคองไว� ให�ระวังอันตรายจากการกลิ้งทับของถัง

3. การวางท�อและตั้งระดับถัง

4.แสดงการขุดหลุม (ดูแบบติดตั้งประกอบ)

5. การวางถัง - กลบถัง

กรณีต�อพ�วงให�คำนึงถึงระดับในการต�อพ�วง

ท�อจากอาคาร

ระยะ A (ในแบบติดตั้ง)

20 ซม.

แผ�นคอนกร�ตเสร�มเหล็ก 9 mm.#@ 0.20 m หนา 10 ซม.
(รอให�คอนกร�ตเซ็ทตัวก�อนวางถัง)

เสาเข็ม Hp 15 ยาว 4 m ตามแบบ (กรณีจำเป�น)

ทรายหยาบอัดแน�น

6. การเทคอนกร�ตรัดฝาถัง

ท�ออากาศ 
ให� PVC เกลียวนอกต�อข�้นสูงกว�าอาคาร

ตัวฝา

แผ�นคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ตามแบบ)
เสร�มเหล็ก 9 mm.#@ 0.20 m

ทรายหยาบ

ข�อต�ออ�อน
ถังบำบัดน�ำเสียถังบำบัดน�ำเสีย

ตัวฝา

ไม�เกิินกว�า
50 ซม.

ระดับดิน

กรณีติดตั้งปากถังระดับดิน กรณีติดตั้งต่ำกว�าระดับดิน

ท�ออากาศ

ข�อต�ออ�อน

ทรายหยาบอัดแน�น

แผ�นคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (ตามแบบ)

7. การติดตั้งเคร�่องเติมอากาศ (กรณีเป�นรุ�นเติมอากาศ)

8. การติดตั้งและการตกแต�งฝาถัง

* เคร�่องเติมอากาศอาจมีรูปร�างจร�งต�างจากในภาพ

ต�อปลั๊ก หร�อ BREAKER
เคร�่องเติมอากาศ
ข�อต�อยาง
Champ รัด

ท�อ PVC Class 13.5
ไปยังท�อเติมอากาศของถังบำบัด
ระยะไม�เกิน 5 ม.
แท�นวางให�สูง น�ำท�วมไม�ถึง

คำแนะนำการใช�และการบำรุงรักษาถังบำบัดน�ำเสียช.พ
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