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การผลิตกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ (Biogas) คือกาซท่ีเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย เปน
กระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ไดแก คน
สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตตางๆ ดวยจุลินทรียท่ีไม
ตองอาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ขณะทําการ
ยอยสลายจะเกิดกาซข้ึนมาหลายชนิด โดยรวม
เรียกวา “กาซชีวภาพ” สวนใหญเปนกาซมีเทน
(CH4) ในปริมาณ 50-60% รองลงมาเปนกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณ 25-35%
น้าํ (H2O) 0-10% กาซไฮโดรเจน (H2) 1-5%
กาซไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S) 50-10,000 ppm
และกาซชนิดอ่ืนๆ

ขัน้ที ่2 อะซิโดเจนีซสี (Acidogenesis)
แบคทีเรยีกลุมอะซิโดเจนนคิและกลุมอะซิโตเจนคิ
ทําการยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน
น้าํตาลโมเลกลุเด่ียวกรดอะมิโน กรดไขมัน ฯลฯ
จากข้ันท่ี 1 ใหกลายเปนกรดอะซติิก ไฮโดรเจน
(H2) คารบอนไดออกไซด (CO2)

ขั้นที่ 3 เมทาโนเจนีซีส (Methanogenesis)
แบคทีเรียชนดิสรางมีเทน (กลุมผลิตกาซมีเทน)
จะทําการยอยสลายและเปล่ียนกรดอะซติิกและ
ไฮโดรเจนไดจากกระบวนการไฮโดรไลซสี (ข้ันท่ี
1) และอะซิโดเจนีซีส (ข้ันท่ี 2) เปนกาซมีเทน
และออกซิเจนลอยข้ึนเหนือผิวน้ํา

การจาํแนกประเภทระบบผลติกาซชีวภาพ
ระบบผลิตกาซชีวภาพแบงออกเปน 2

ประเภทหลักตามชนดิของถงัปฏิกรณ ดังตอไปนี้
1. ถงัปฏิกรณท่ีเชือ้จลิุนทรียอยูในสภาพ

แขวนลอย (Suspended Growth) แบงออกเปน
6 ชนิดยอย ไดแก

1.1 ถงัปฏิกรณแบบกวนสมบรูณ (CSTR;
tinuously Stirred Tank Reactor)

1.2 ถังปฏิกรณแบบตะกอนลอยหรือถัง
ยูเอเอสบี (UASB; Up-flow Anaerobic Sludge
Blanket)

กระบวนการผลติกาซชีวภาพ
กระบวนการผลิตกาซชวีภาพแบงออกเปน

3 ข้ันตอน ดังนี้
ขัน้ที ่1 ไฮโดรไลซสี (Hydrolysis) แบคทีเรีย

ชนิดสรางกรดทาํการยอยสลายสารอินทรยีโมเลกุล
ใหญประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ได
ผลผลิตเปน

 สารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน น้ําตาล
โมเลกุลเด่ียวกรดอะมิโน กรดไขมัน ฯลฯ

 กรดอะซิติก
 ไฮโดรเจน (H2)
 คารบอนไดออกไซด (CO2)

 ถังปฏิกรณ CSTR
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1.3 ระบบบอปดแบบไมใชอากาศ (ACL;
Anaerobic Covered Lagoon)

1.4 ระบบบอปดแบบไมใชอากาศดัดแปลง
(MACL; Modified Anaerobic Covered Lagoon)

1.5 ระบบแผนกั้นแบบไมใชอากาศ (ABR;
Anaerobic Baffle Reactor)

1.6 บอแบบราง (Plug Flow Anaerobic
Digester) หรือ “Channel Digester”

2. ถงัปฏิกรณท่ีเชื้อจุลินทรียเกาะอยูบน
วัสดุตัวกลาง (Attached Growth)

2.1 ถังกรองแบบไมใชอากาศ (AF;
Anaerobic Filter)/ถังแบบตรึงฟลมจุลินทรีย
(AFF; Anaerobic Fixed Film)

2.2 ถงัปฏิกริิยาแบบฟลูอิดไดซเบด (AFB;
Anaerobic Fluidized Bed)

การเก็บกาซ การลําเลียง และอุปกรณ
ความปลอดภัย

การเก็บกาซชีวภาพ
เกบ็ไวในถงัปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพเอง

หรือมีการสรางบอ/ถังเกบ็เพิ่มเติม ถังเก็บกาซ
ไมควรมีขนาดใหญเกนิไป เนือ่งจากตองใชพืน้ท่ี
และเงินลงทุนสูง อีกท้ังมีความเสีย่งตอการเกิด
อุบัติเหตุ แตหากถงัเก็บกาซเล็กเกินไปจะทําให
เกบ็กาซไดนอยและเหลือกาซมากเกนิการใชงาน

ความดัน 200-300  บารเกจ ปริมาณการเกบ็
0.1-0.5 ลูกบาศกเมตร

การเก็บกาซทีค่วามดนัต่าํ
1. คลุมดวยโครงสรางคงตัว (Fixed

Covered) โดยใชวัสดุประเภทโลหะหรือคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตัวอยางเชน

 ถงัปฏิกรณแบบโดมคงท่ี
 ถังปฏิกรณใชฝาคลุมสแตนเลส และ

ใชน้ําหลอปองกันกาซร่ัว

 ถังปฏิกรณ Anaerobic Covered Lagoon

Modified Anaerobic Covered Lagoon

ตองระบายกาซออกผานระบบเผาไหมกาซท้ิง
(Flare System)

ท้ังนี้ การเก็บกาซมี 3 แบบตามระดับ
ความดัน ไดแก

 การเก็บกาซท่ีความดันตํ่า แยกเปน 2
ขนาดยอยคือ ขนาดความดัน 0.05-5 มิลลิบาร

 ถังปฏิกรณ UASB เพดานคอนกรีต
เสริมเหล็ก และใชน้ําหลอปองกันกาซร่ัว

 ถังแบบโดมลอยตัว และใชน้ําหลอ
ปองกันกาซร่ัว

คําเตือน การเก็บกาซภายใตโครงสราง
ท่ีคงตัว ตองติดต้ังอุปกรณระบายความดันแบบ
Pressure & Vacuum Relief ท่ีหัวถัง

 ถังปฏิกรณ Plug Flow Anaerobic Digester

เกจ ปริมาณการเกบ็ 10-5,000 ลูกบาศกเมตร
และขนาดความดัน 10-50 มิลลิบารเกจ ปริมาณ
การเก็บ 2-100 ลูกบาศกเมตร

 การเก็บกาซท่ีความดันปานกลาง มี
ขนาดความดัน 5-20 บารเกจ ปริมาณการเกบ็
1-100 ลูกบาศกเมตร

 การเก็บกาซท่ีความดันสูง มีขนาด

 ถังปฏิกรณ Anaerobic Fluidized Bed 2. คลุมบอแบบบัลลูน (Balloon Covered)
เปนการคลุมดวยแผนพลาสติก ขุดบอให

มีพื้นท่ีหนาตัดขนาดใหญ แลวใชวัสดุมีความ
ยดืหยุนสงู เชน แผนพลาสติกชนดิ High Density
Polyethylene (HDPE) หรือแผน Polyvinylchloride
(PVC) ท่ีมีการเติมสารปองกันรังสี Ultra Violet
(UV) มาปดคลุมดานบนบอ/ถงัผลิตหรือเกบ็กาซ
ชวีภาพ โดยตองออกแบบใหรองรับความดันกาซ

ถงัปฏกิรณแบบโดมคงที่

ถงัปฏกิรณใชฝาคลมุสแตนเลส

 ถังปฏิกรณ UASB

 ถังปฏิกรณ Anaerobic Fixed Film
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และแรงลมภายนอกควรเสริมความแข็งแรงของ
แผนพลาสติก (Reinforce) ใหสามารถลดการ
กระเพือ่มจากแรงลมเพือ่ปองกนัการลาตวั (Fatigue)
ความดันในการเก็บกาซ 0.05-5 มิลลิบารเกจ
ปริมาตรการเกบ็กาซ 10-5,000 ลูกบาศกเมตร
ท้ังนี ้สามารถจาํแนกเปน 3 ประเภทยอย ไดแก

 บอเก็บกาซท่ีมีการยึดขอบแผนพลาสติก
ในรางน้ํา

 บอเก็บกาซท่ีมีการยึดขอบแผนพลาสติก
โดยใชดินกลบทับ ซึ่งมีขอควรระวังดังนี้

 การกระพือเนื่องจากลมจะทําใหแผน
พลาสติกเกิดการลาตัว เสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาด
งาย การรักษาแผนพลาสติกใหคงทนทําไดโดย
การติดต้ังอุปกรณเสริมความแข็งแรงหรือคลุม
ดวยตาขาย

 ความสงูของบลัลูนไมควรเกนิ 10 เมตร
ความแข็งแรงของแผนพลาสติกตองไดรับการ
คํานวณอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม

 ควรติดต้ังอุปกรณระบายความดัน
แบบ Pressure Relief ท่ีทอกาซใกลบอเก็บกาซ

 ถังเก็บกาซแบบโดมสองชั้น สามารถ
เกบ็กาซได 100-5,000 ลบ.ม. โดยโดมอาจจะ

มีความสูงถึง 12.7 เมตร สวนประกอบสําคัญ
ไดแก แผนพลาสติกชัน้นอก แผนพลาสติกชัน้ใน
ระบบเปาอากาศ วาลวกันกลับ วาลวนิรภัยอัด
ความดัน (Blower) เซ็นเซอรวัดระดับ วงแหวน
ยึดกับฐาน ฯลฯ

3. การเช่ือมแผนพลาสตกิ
การเชือ่มแผน HDPE หรือ PVC ควรใชผูมี

ความชํานาญในการเชื่อม ติดต้ังและซอมแซม

 อุณหภูมิของแผนความรอน หรือลม
รอนในการเชื่อมไมควรสูงเกิน 400   ํC

การเก็บกาซทีค่วามดันปานกลางและ
ความดนัสงู

การเกบ็กาซท่ีความดันปานกลาง (5-20
บารเกจ) และความดันสงู (200-300 บารเกจ)
ถงัเกบ็จะมีขนาดเล็กลง เนือ่งจากตองการความ
แข็งแรงมาก วัสดุท่ีใชจะเปนโลหะ เชน เหล็ก
เหล็กอัลลอย สแตนเลส ฯลฯ

การยึดขอบพลาสติกในรางนํ้า

Balloon Covered by HDPE

วิธกีารเชือ่มแผน HDPE มี 2 แบบดวยกันไดแก
 การเชื่อมดวยความรอนระบบตะเข็บ

คู ความแข็งแรงสูง เปนการเชื่อมตอแผน
 การเชือ่มดวยลวดเชือ่มพลาสติก เปน

การเชือ่มท่ีใชลวด HDPE เติมลงไปในการเชือ่ม
ใชสําหรับเชื่อมตามมุมและซอมเฉพาะบางจุด

ขอแนะนําการซอมแซมแผนพลาสติกท่ี
ชํารุดอยางปลอดภัย

 ตองหยุดการปอนน้ําเสียเขาระบบ
และรอใหไมมีการผลิตกาซชีวภาพในบอนั้น

 ทําการระบายกาซชวีภาพออกจากบอ
ใหความเขมขนตํ่ากวาขีดจาํกัดลางของการระเบิด
หรือติดไฟ (LFL)

 อุปกรณในการเชือ่ม/ซอมบาํรุงสวนท่ี
กอใหเกิดประกายไฟ เชน ขดลวดความรอน
แปลงถาน ฯลฯ ตองปองกนัไมใหสัมผสักบักาซ

การยึดขอบแผนพลาสติกโดยใชดนิกลบทบั

ภาพกราฟกแสดงการเกบ็
กาซชวีภาพ (Biogas) ในถังเกบ็
กาซแบบโดมสองชั้น (Double
Membrane Gas Holders) และ
อปุกรณประกอบ

A : แผนพลาสติกชัน้นอก
B : แผนพลาสติกชัน้ใน
C : ระบบเปาอากาศ
D : Non Return Valve
E : Blower
F : วงแหวนยึดกับฐาน
G : Safety Valve
H : ชองมอง
I : Ultrasonic Sensor

(เซ็นเซอรวัดระดับ)

ถงัเก็บกาซชีวภาพทีค่วามดนัสูง

การเก็บกาซในถงั UASB

ฝาโดมลอยตัว
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การเกบ็กาซชวีภาพท่ีความดันสงู จะตอง
ปรับปรุงคุณภาพของกาซชีวภาพโดยการกาํจัด
ความชื้น กาซคารบอนไดออกไซด ใหไดตาม
มาตรฐานเทียบเทากาซธรรมชาติอัด ตองจดัให
มีอุปกรณสวนควบเพื่อความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ครบถวน ไดแก ถังกาซชนิดทนความดันสูง
อุปกรณปรับความดัน อุปกรณระบายความดัน
อุปกรณแสดงคาความดัน วาลวหัวถังเปดปด
ดวยมือ วาลวเปดปดอัตโนมัติ วาลวปองกนัการ
ไหลเกิน วาลวกันกลับ อุปกรณผสมกาซกับ
อากาศ ตัวกรองกาซ เรือนกักกาซ ทอนํากาซ
ทอระบายกาซ ขอตอ และอุปกรณรับเติมกาซ

ระบบทอกาซ
1. อุณหภูมิออกแบบและอุณหภูมิใชงาน
โดยประมาณแลว อุณหภูมิของกาซจะ

เทากับอุณหภูมิของน้ําในบอผลิตกาซชีวภาพ
และอุณหภูมิของกาซในชวงเวลากลางวันของ
ประเทศไทยสงูไมเกนิ 50   ํC ในทอกาซ ยกเวน
ดานหลังจากเคร่ืองอัดความดันหรือ Blower จะ
มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากใสพลังงานในการเพิ่ม
ความดันเขาไป

2. ความดันออกแบบและความดันใชงาน
ในสภาวะท่ีความดันไมเกิน 680 มิลลิ

บารเกจ หรือความสงูน้าํ 680 เซนติเมตร ระบบ
ทอลําเลียงกาซชีวภาพควรมีการติดต้ังวาลว
ระบายความดันไวเพื่อปองกันทอเสียหายเม่ือ
มีความดันเกิน

3. การกําหนดขนาดทอสําหรับกาซชีวภาพ
การกําหนดขนาดทอข้ึนอยูกับปริมาณ

กาซชีวภาพท่ีตองการขนถาย โดยการกําหนด
ขนาดของทอควรจะมีคุณสมบติัดังตอไปนี้

 สามารถรองรับอัตราการไหลได 1.3
เทาของอัตราการไหลเฉล่ีย หรือ

 สามารถรองรับอัตราการไหลได 1.1
เทาของอัตราการไหลสูงสุด

4. การหาความดันลดหรือความดันสูญเสีย
(Pressure-drop/Head-lose) ในระบบทอ

การหาความดันลดในทอกาซเปนการ
คํานวณถงึพลังงานท่ีตองใชในการสงกาซในทอ
โดยการคํานวณจะเปนเชนเดียวกบัการหาความ
ดันลดในทอสําหรับของเหลว จําแนกออกเปน

 การสูญเสียหลัก (Major Loss) เนื่อง
จากการไหลของของไหลในทอตรงยาว

 การสูญเสียรอง (Minor Loss) เนื่อง
จากการไหลของของไหลในขอตอ วาลว และ
อุปกรณตางๆ

5. การกําหนดจุดดึงกาซออกจากบอ
ผลิตกาซชีวภาพ

การวางทอกาซออกจากบอ/ถงัผลิตกาซ
ชีวภาพจะวางในแนวด่ิงหรือแนวนอนก็ได ให
ปลายทออยูเหนือระดับน้ําอยางนอย 50 ซ.ม.
เพื่อปองกันโฟมหรือคราบท่ีผิวหนาติดเขามา
ขวางการไหลของกาซชีวภาพ

จุดท่ี ดึงกาซออกจากบอ/ถังผลิตกาซ
ชวีภาพควรมีหลายจดุ ขนาดทอตองใหญพอ ถา
ดานบนของบอผลิตกาซชีวภาพทีถูกคลุมดวย
แผนพลาสติก จะยอมใหมีความดันไดไมเกนิ 5
มิลลิบาร (mbar) หรือความสงูน้าํ 5 ซ.ม. เพือ่ให
กาซไหลไปท่ีทางดูดของ Blower ได โดยความดัน
บริเวณทางดูดของ Blower ไมเปนศูนยหรือ
สญุญากาศ

6. วัสดุใชทําทอกาซชีวภาพ
ทอพลาสติกมีราคาถูกกวาทอสแตนเลส

แตจะมีความแข็งแรงทนทานนอยกวา มีโอกาส
แตกหรือหักเนือ่งจากอุบติัเหตุงายกวา ทอกาซท่ี
มีอุณหภูมิสงูหรือความดันสงูควรใชทอสแตนเลส

ขอแนะนํา
 ทอ PVC ไมเหมาะจะนํามาใชงานกับ

ทอกาซ เนือ่งจากไมมีการใสสารตาน UV และไม
ทนทานตออุณหภูมิสูง

 ทอ HDPE สามารถใชงานกับทอกาซ
ไดดีกวาทอ PVC เนื่องจากสามารถทํางานใน
ชวงอุณหภูมิสูงกวา

 ทอบริเวณท่ีอยูดานทางสงของ Blower
(ใกล Blower) มีอุณหภูมิสงู ควรใชทอสแตนเลส

7. การกําหนดสีของทอ
ทอท่ีเกีย่วของกบัระบบกาซชวีภาพควรมี

การทาสหีรือคาดแถบเพือ่ระบชุนดิของกาซหรือ
ของเหลวท่ีอยูในทอ พรอมระบุตัวหนังสือ เชน
อาจระบุคําวา “Biogas” ดวยสีดํา และมีลูกศร
บอกทิศทางการไหลของกาซทุกๆ ระยะ 6 เมตร
ตามคําแนะนาํใน “ตารางการกําหนดสีของทอ”

8. การวางทอ และการกําหนดระยะของ
Support

ทอกาซชวีภาพสวนใหญวางอยูเหนอืพืน้
ดินเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบ ซอมบาํรุง
และการระบายน้ําออกจากทอ

ทอกาซในแนวนอน ควรมีการวางทอให
มีความลาดเอียง 1 : 100 และตองมีการติดต้ัง
อุปกรณระบายน้ําในจุดตํ่าท่ีสุด ทอควรวางอยู
บนตัวรองรับ (Support) หรือท่ีแขวน (Hanger)

การปองกันความเสียหายจากการยึด
และหดตวัของทอ

ควรมีการติดต้ังขอตอรองรับการขยายตัว
(Expansion Joint) ในบริเวณทอท่ีมีการยดืหรือหด
ตัวในแนวทอ และควรเลือกขอตอออน (Flexible
Joint) ในบริเวณทอท่ีมีการยืดหรือหดตัวซึ่งมี
การเยือ้งศูนยเพือ่ปองกนัปญหาการสัน่สะเทือน
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และการดึงร้ังกนัของทอ ตองติดต้ังขอตอรองรับ
การขยายตัวระหวางอุปกรณท่ีมีการสัน่สะเทือน

คําเตือน ทอ HDPE เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของทอ 10   ํC ในระหวางเวลากลางวัน
และกลางคืนจะทําใหทอระยะ 100 เมตร สามารถ
ขยับตัวถึง 12 ซ.ม. ถายึดทอแนนมากและไมมี
การติดต้ัง Expansion joint ในแนวตรงจะทําให
ทอเสียหายได

ท้ังนี้ ทอท่ีทําดวยวัสดุชนิดตางๆ จะมี
ระยะยืดหรือหดตัวของทอแม (มิลลิเมตร/10
เมตร) เม่ืออุณหภูมิตางกัน 10   ํC ดังนี้

 PVC : 50 มิลลิเมตร10 เมตร
 HDPE : 120 มิลลิเมตร/10 เมตร
 CPVC : 79 มิลลิเมตร/10 เมตร
 Stainless steel : 17.8 มิลลิเมตร/

10 เมตร
การเลอืกใชวาลวสาํหรบักาซชีวภาพ
สวนใหญเปน Manual Valve ทําหนาท่ี

ปดกัน้ (on/off) การไหลของกาซในทอดังระบใุน
“ตารางแสดงจุดเดน/จุดดอยของวาลวที่ใช
ในทอกาซชีวภาพ”

ระบบเพิม่ความดนัหรอืสงกาซชีวภาพ
ควรใช Blower ซึง่ทํางานในสภาวะความ

ดันไมสงูมาก (ไมเกนิ 1 บารเกจ หรือ 100 กโิล
พาสคาลเกจ) แตสามารถจะจายกาซชีวภาพท่ี
อัตราการไหลสูงได

อุปกรณความปลอดภัยในระบบผลิต
กาซชีวภาพ

1. อปุกรณระบายความดนั
อุปกรณระบายความดันสูงเกิน (Over

Pressure Relief Device) ใชระบายกาซออกกอน
ท่ีทอหรือถังจะเกิดความเสียหาย ไดแก

 ถัง Water Seal มีทอกาซจุมตํ่ากวา
ระดับน้ําและมีทอระบายกาซออกอีกดานหนึ่ง
ถาความดันกาซในทอความดันสงูเกนิกวาระดับ

น้ํากดไว กาซจะระบายออกท่ีถัง
 วาลวระบายความดันสูงเกิน (Over

Pressure relief valve) อาศัยตุมน้ําหนักถวง
หรือแรงกดจากสปริงท่ีกดทับวาลว เม่ือความดัน
ในทอหรือถังสูงเกินกวาแรงท่ีกดวาลวไว กาซ
ภายในจะระบายออกท่ีวาลว

2. วาลวระบายความดันสูงเกินและ
ความดันลบ (Over Pressure and Negative
Relief Valve)

ใชปองกันความดันในถังในกรณีมีความ
ดันสงูเกนิหรือความดันลบท่ีจะทําใหถงัเกดิการ
เสยีหายได การติดต้ังอุปกรณนี ้ติดต้ังท่ีถังหมัก
หรือถังทําความสะอาดกาซชีวภาพ ไดแก

ทอสําหรับ  สีของทอ การระบุดวยอักษร 
ทอน้ําเสียเขาระบบ เทา น้ําเสียเขา 

ทอวนน้ําเสีย เทาคาดเหลือง วนน้ําเสีย 
ทอน้ําเสียออกจากถังผลิตกาซชีวภาพ เทา น้ําเสียออก 

ทอดึงตะกอนทิ้ง น้ําตาลคาดสม ตะกอนทิ้ง 
ทอวนตะกอน น้ําตาลคาดเหลือง วนตะกอน 
ทอกาซชีวภาพ เหลือง/สม/แดง  กาซชีวภาพ หรือ Biogas  

 Source : Recommended Standards for Water Works and Recommended Standards for Wastewater Facilities (The Ten States Standards)

ตารางการกําหนดสีของทอในระบบกาซชีวภาพ (Color of Biogas Pipelines)

ตารางแสดงจุดเดน/จุดดอยของวาลวท่ีใชในทอกาซชีวภาพ
ชนิดของวาลว  จุดเดน ขอดอย 

Gate Valve  
 

● เหมาะกับการใชงานที่อุณหภูมิสูง
หรือความดันสูง 

● อาจมีการติดขัดของประตูวาลวไดงาย 

Globe Valve ● สามารถปรับอัตราการไหลได
ดีกวาGate valve 
● บํารุงรักษางาย 

● เปด-ปดไดชา 
● มีความดันลดสูงกวา Gate valve 

Butterfly 
Valve 

● เปดปดไดอยางรวดเร็ว 
● สามารถปรับใชกับระบบควบคุม
การปดเปดดวยลมหรือไฟฟา 

● ตองการความระมัดระวังในการติดตั้ง 
มากกวาวาลวชนิดอ่ืน มิเชนนั้นจะปด 
ไมสนิท 

Ball Valve ● เปดปดไดอยางรวดเร็ว 
● สามารถปรับใชกับระบบควบคุม
การปดเปดดวยลมหรือไฟฟา  

● ไมสามารถปรับอัตราการไหลของกาซ
ได หมุนกานวาลวเพียง 45 องศา ก็ปดก้ัน 
การไหลแลว  

 

 ถงั Water Seal เปนถงัท่ีมีการบรรจนุ้าํ
และมีทอออกคลายตัวยดูานหนึง่ มีพืน้ท่ีหนาตัด

กวางกวาอีกดานหนึง่มีทอกาซเขาทางดานบนถงั
และทอระบายอยูดานขางถงัดังรูป เม่ือความสงู
เกนิกวาน้ําหนักน้าํท่ีกดไว กาซจะระบายออกท่ี
ถงัดังกลาว และกรณคีวามดันภายในทอตํ่ากวา
ความดนับรรยากาศ อากาศจะไหลผานเขาไปในถัง

 Over pressure and Vacuum Relief
Valve อาศัยน้ําหนักท่ีกดทับแผนปดทอระบาย
มีวาลวปดเปดอยูสองสวน วาลวท่ีหนึง่เปนวาลว
สาํหรับเปนท่ีระบายออกเม่ือความดันในถงัสงูเกนิ
กวาน้าํหนกัท่ีกดไว สวนวาลวท่ีสองเปนวาลวใช
กรณคีวามดันในถงัตํ่ากวาความดันบรรยากาศ
ซึ่งวาลวจะถูกยกข้ึนเพื่อใหอากาศภายนอกเขา
ไปในถัง แบงเปนสองแบบคือ

 ถัง Water Seal

วาลวระบายความดันสูงเกิน

วาลวระบายความดนัสูงเกิน/ความดนัลบ (ถัง Water Seal)

วาลวระบายความดันสูงเกิน

วาลวระบายความดนัสูงเกิน/ความดนัลบ (ถัง Water Seal)
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1) แบบใชตุมน้ําหนักควบคุมการเปด-
ปดวาลว และ

2) แบบใชสปริงในการควบคุมการเปด-
ปดวาลว

3. Back Pressure Check Valve
เปนอุปกรณปองกันความเสียหายของ

เคร่ืองวัดหรืออุปกรณอันเนือ่งมากจากการไหล
ของกาซสวนทาง

4. อปุกรณวดัความดนั
ทอกาซชวีภาพควรมีตําแหนงสาํหรับการ

ติดต้ังอุปกรณตรวจวัดความดันในทอ ถาในจุด
ท่ีเปนความดันตํ่า (นอยกวา 0.1 บารเกจ หรือ
1 เมตรน้ํา) สามารถใชมาโนมิเตอรอยางงายๆ
แตถาในจุดท่ีมีความดันสูงมากกวา ควรจะใช
มาตรวัดความดัน (Pressure gauge)

5. ระบบดักละอองน้ําและระบายน้ํา
ออกจากทอ

 อุปกรณดักน้ํา
 Knockout Drum อาศัยหลักการเปล่ียน

ทิศทางการไหลของกาซและการชนปะทะของ
กระแสกาซทําใหละอองน้าํแยกตัวออกจากกาซ

 อปุกรณดกัน้าํแบบไซโคลน แยกละอองน้าํ
ออกจากกาซโดยอาศัยแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง

ซึ่งละอองน้ําท่ีมีความหนาแนนมากกวากาซจะ
ถกูเหว่ียงใหไปชนปะทะกบัผนงัของไซโคลนและ
ไหลลงสูดานลางของไซโคลน

 อุปกรณระบายน้ํา
ใชระบายน้ําออกจากทอกาซ มีท้ังท่ีเปน

แบบบังคับดวยมือ (Manual) และแบบทํางาน
อัตโนมัติ ไดแก

Over Pressure & Vacuum Relief Valve

Over Pressure & Vacuum Relief Valve ชนิดใชตุมนํ้าหนัก

ชนิดใชสปริง

Back Pressure Check Valve

อปุกรณวัดความดนัในทอ

 อุปกรณระบายน้าํแบบตัว T หรือตัว U
 วาลวระบายน้ําแบบอัตโนมัติ (Auto

Drain Valve)
5. อุปกรณดักเปลวไฟหรืออุปกรณ

ปองกันเปลวไฟยอนกลบั (Flame Arrester)
เปนอุปกรณทําหนาท่ีปองกนัไมใหเปลวไฟ

ยอนกลับเขาไปในทอ โดยการลดอุณหภูมิใหตํ่า
กวาคาอุณหภูมิติดไฟของกาซ สวนใหญท่ีติดต้ัง
ในระบบกาซชวีภาพเปนแบบใชในทอโดยติดต้ัง
อยูระหวางถังกาซชีวภาพกับจุดท่ีทอกาซออกสู
บรรยากาศหรือไปยงัจดุใชงานท่ีมีการเผาไหมซึง่

Knockout Drum

อปุกรณดกันํ้าแบบไซโคลน

อุปกรณนีจ้ะตองปองกนัเปลวไฟยอนไดไมนอย
กวา 30 นาที ขณะมีเปลวไฟเผาอยูอีกดานหนึง่

ระบบเผากาซท้ิง (Flare system)
ในกระบวนการผลิตกาซชวีภาพจาํเปนจะ

ตองมีระบบเผากาซท้ิงเพื่อทําหนาท่ีเผากาซท่ี
เหลือหรือเกนิท้ิง ปองกันไมใหมีการปลอยกาซ
มีเทนออกสูบรรยากาศ ระบบเผากาซท้ิงมี 2
ระบบ ไดแก

1. ระบบเผากาซทิ้งแบบเปด (Open
Flare system) เปนการเผากาซท่ีดานนอกคลาย
กับตะเกียง สามารถสังเกตเห็นเปลวไฟได
ประสทิธภิาพการเผาไหมจะตํ่า อาจมีกาซมีเทน
เหลืออยูได และความรอนจากการเผาไหมจะ
แผออกมาบริเวณใกลเคียงโดยตรงซึง่ทําใหเกดิ
อันตรายได

2. ระบบเผากาซทิ้งแบบปด (Closed
Flare System) เปนการเผาไหมภายในปลอง มี
เพียงแตไอรอนเทานั้นท่ีลอยออกมาจากปลอง
การเผาไหมจะสมบูรณกวาระบบแบบเปด และ
มีความปลอดภัยมากกวา

Auto Drain Valve

Flame Arrester


