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การผลิตกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ (Biogas) คือกาซที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย เปน
กระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ไดแก คน
สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตตางๆ ดวยจุลินทรียที่ไม
ตองอาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ขณะทําการ
ยอยสลายจะเกิดกาซขึ้นมาหลายชนิด โดยรวม
เรียกวา “กาซชีวภาพ” สวนใหญเปนกาซมีเทน
(CH4) ในปริมาณ 50-60% รองลงมาเปนกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณ 25-35%
น้าํ (H2O) 0-10% กาซไฮโดรเจน (H2) 1-5%
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 50-10,000 ppm
และกาซชนิดอื่นๆ

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพแบงออกเปน
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) แบคทีเรีย
ชนิดสรางกรดทําการยอยสลายสารอินทรียโ มเลกุล
ใหญประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ได
ผลผลิตเปน
 สารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน น้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยวกรดอะมิโน กรดไขมัน ฯลฯ
 กรดอะซิตก
ิ
 ไฮโดรเจน (H )
2
 คารบอนไดออกไซด (CO )
2

ขัน้ ที่ 2 อะซิโดเจนีซสี (Acidogenesis)
แบคทีเรียกลุม อะซิโดเจนนิคและกลุม อะซิโตเจนิค
ทําการยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน
น้าํ ตาลโมเลกุลเดีย่ วกรดอะมิโน กรดไขมัน ฯลฯ
จากขัน้ ที่ 1 ใหกลายเปนกรดอะซิตกิ ไฮโดรเจน
(H2) คารบอนไดออกไซด (CO2)
ขั้นที่ 3 เมทาโนเจนีซีส (Methanogenesis)
แบคทีเรียชนิดสรางมีเทน (กลุม ผลิตกาซมีเทน)
จะทําการยอยสลายและเปลีย่ นกรดอะซิตกิ และ
ไฮโดรเจนไดจากกระบวนการไฮโดรไลซีส (ขัน้ ที่
1) และอะซิโดเจนีซีส (ขั้นที่ 2) เปนกาซมีเทน
และออกซิเจนลอยขึ้นเหนือผิวน้ํา

ถังปฏิกรณ CSTR

การจําแนกประเภทระบบผลิตกาซชีวภาพ
ระบบผลิตกาซชีวภาพแบงออกเปน 2
ประเภทหลักตามชนิดของถังปฏิกรณ ดังตอไปนี้
1. ถังปฏิกรณทเี่ ชือ้ จุลนิ ทรียอ ยูใ นสภาพ
แขวนลอย (Suspended Growth) แบงออกเปน
6 ชนิดยอย ไดแก
1.1 ถังปฏิกรณแบบกวนสมบูรณ (CSTR;
tinuously Stirred Tank Reactor)
1.2 ถังปฏิกรณแบบตะกอนลอยหรือถัง
ยูเอเอสบี (UASB; Up-flow Anaerobic Sludge
Blanket)
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ถังปฏิกรณ UASB

การเก็บกาซ การลําเลียง และอุปกรณ ความดัน 200-300 บารเกจ ปริมาณการเก็บ
0.1-0.5 ลูกบาศกเมตร
ความปลอดภัย
การเก็บกาซทีค่ วามดันต่าํ
การเก็บกาซชีวภาพ
1. คลุมดวยโครงสรางคงตัว (Fixed
เก็บไวในถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพเอง
หรือมีการสรางบอ/ถังเก็บเพิ่มเติม ถังเก็บกาซ Covered) โดยใชวสั ดุประเภทโลหะหรือคอนกรีต
ไมควรมีขนาดใหญเกินไป เนือ่ งจากตองใชพนื้ ที่ เสริมเหล็ก ตัวอยางเชน
 ถังปฏิกรณแบบโดมคงที่
และเงินลงทุนสูง อีกทั้งมีความเสีย่ งตอการเกิด
 ถังปฏิกรณใชฝาคลุมสแตนเลส และ
อุบัตเิ หตุ แตหากถังเก็บกาซเล็กเกินไปจะทําให
เก็บกาซไดนอ ยและเหลือกาซมากเกินการใชงาน ใชน้ําหลอปองกันกาซรั่ว

ถังปฏิกรณ Anaerobic Covered Lagoon

Modified Anaerobic Covered Lagoon

ถังปฏิกรณ Plug Flow Anaerobic Digester

ตองระบายกาซออกผานระบบเผาไหมกาซทิ้ง
 ถั งปฏิก รณ UASB เพดานคอนกรี ต
(Flare System)
เสริมเหล็ก และใชน้ําหลอปองกันกาซรั่ว
ทั้งนี้ การเก็บกาซมี 3 แบบตามระดับ
 ถั ง แบบโดมลอยตั ว และใช น้ํ า หล อ
ความดัน ไดแก
ปองกันกาซรั่ว
 การเก็บกาซทีค
่ วามดันต่าํ แยกเปน 2
คําเตือน การเก็บกาซภายใตโครงสราง
ขนาดยอยคือ ขนาดความดัน 0.05-5 มิลลิบาร ทีค่ งตัว ตองติดตัง้ อุปกรณระบายความดันแบบ
Pressure & Vacuum Relief ที่หัวถัง
ถังปฏิกรณ Anaerobic Fixed Film

ถังปฏิกรณแบบโดมคงที่

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. ถังปฏิกรณทเี่ ชื้อจุลนิ ทรียเกาะอยูบน
วัสดุตัวกลาง (Attached Growth)
2.1 ถั ง กรองแบบไม ใช อ ากาศ (AF;
Anaerobic Filter)/ถังแบบตรึงฟลมจุลินทรีย
(AFF; Anaerobic Fixed Film)
2.2 ถังปฏิกริ ยิ าแบบฟลูอดิ ไดซเบด (AFB;
Anaerobic Fluidized Bed)

ถังปฏิกรณใชฝาคลุมสแตนเลส

ถังปฏิกรณ Anaerobic Fluidized Bed

เกจ ปริมาณการเก็บ 10-5,000 ลูกบาศกเมตร
และขนาดความดัน 10-50 มิลลิบารเกจ ปริมาณ
การเก็บ 2-100 ลูกบาศกเมตร
 การเก็บกาซที่ความดันปานกลาง มี
ขนาดความดัน 5-20 บารเกจ ปริมาณการเก็บ
1-100 ลูกบาศกเมตร
 การเก็ บ ก า ซที่ ความดั น สู ง มี ขนาด

2. คลุมบอแบบบัลลูน (Balloon Covered)
เปนการคลุมดวยแผนพลาสติก ขุดบอให
มีพื้นที่ หนาตัดขนาดใหญ แลวใชวัสดุมีความ
ยืดหยุน สูง เชน แผนพลาสติกชนิด High Density
Polyethylene (HDPE) หรือแผน Polyvinylchloride
(PVC) ที่มีการเติมสารปองกันรังสี Ultra Violet
(UV) มาปดคลุมดานบนบอ/ถังผลิตหรือเก็บกาซ
ชีวภาพ โดยตองออกแบบใหรองรับความดันกาซ
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Balloon Covered by HDPE

การเก็บกาซในถัง UASB

ฝาโดมลอยตัว

การยึดขอบพลาสติกในรางน้าํ

และแรงลมภายนอกควรเสริมความแข็งแรงของ
แผนพลาสติก (Reinforce) ใหสามารถลดการ
กระเพือ่ มจากแรงลมเพือ่ ปองกันการลาตัว (Fatigue)
ความดันในการเก็บกาซ 0.05-5 มิลลิบารเกจ
ปริมาตรการเก็บกาซ 10-5,000 ลูกบาศกเมตร
ทัง้ นี้ สามารถจําแนกเปน 3 ประเภทยอย ไดแก
 บอเก็บกาซที่มีการยึดขอบแผนพลาสติก
ในรางน้ํา
 บอเก็บกาซที่มีการยึดขอบแผนพลาสติก
โดยใชดินกลบทับ ซึ่งมีขอควรระวังดังนี้
 การกระพือเนื่องจากลมจะทําใหแผน
พลาสติกเกิดการลาตัว เสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาด
งาย การรักษาแผนพลาสติกใหคงทนทําไดโดย
การติดตั้งอุปกรณเสริมความแข็งแรงหรือคลุม
ดวยตาขาย
 ความสูงของบัลลูนไมควรเกิน 10 เมตร
ความแข็งแรงของแผนพลาสติกตองไดรับการ
คํานวณอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
 ควรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ร ะบายความดั น
แบบ Pressure Relief ทีท่ อกาซใกลบอเก็บกาซ
 ถังเก็บกาซแบบโดมสองชั้น สามารถ
เก็บกาซได 100-5,000 ลบ.ม. โดยโดมอาจจะ

มีความสูงถึง 12.7 เมตร สวนประกอบสําคัญ
ไดแก แผนพลาสติกชัน้ นอก แผนพลาสติกชัน้ ใน
ระบบเปาอากาศ วาลวกันกลับ วาลวนิรภัยอัด
ความดัน (Blower) เซ็นเซอรวัดระดับ วงแหวน
ยึดกับฐาน ฯลฯ
3. การเชือ่ มแผนพลาสติก
การเชือ่ มแผน HDPE หรือ PVC ควรใชผมู ี
ความชํานาญในการเชื่อม ติดตั้งและซอมแซม

การยึดขอบแผนพลาสติกโดยใชดนิ กลบทับ

ภาพกราฟกแสดงการเก็บ
กาซชีวภาพ (Biogas) ในถังเก็บ
กาซแบบโดมสองชั้น (Double
Membrane Gas Holders) และ
อุปกรณประกอบ
A : แผนพลาสติกชัน้ นอก
B : แผนพลาสติกชัน้ ใน
C : ระบบเปาอากาศ
D : Non Return Valve
E : Blower
F : วงแหวนยึดกับฐาน
G : Safety Valve
H : ชองมอง
I : Ultrasonic Sensor
(เซ็นเซอรวัดระดับ)

วิธกี ารเชือ่ มแผน HDPE มี 2 แบบดวยกันไดแก
 การเชื่อมดวยความรอนระบบตะเข็บ
คู ความแข็งแรงสูง เปนการเชื่อมตอแผน
 การเชือ
่ มดวยลวดเชือ่ มพลาสติก เปน
การเชือ่ มทีใ่ ชลวด HDPE เติมลงไปในการเชือ่ ม
ใชสําหรับเชื่อมตามมุมและซอมเฉพาะบางจุด
ขอแนะนําการซอมแซมแผนพลาสติกที่
ชํารุดอยางปลอดภัย
 ต อ งหยุ ด การป อ นน้ํ า เสี ย เข า ระบบ
และรอใหไมมีการผลิตกาซชีวภาพในบอนั้น
 ทําการระบายกาซชีวภาพออกจากบอ
ใหความเขมขนต่าํ กวาขีดจํากัดลางของการระเบิด
หรือติดไฟ (LFL)
 อุปกรณในการเชือ
่ ม/ซอมบํารุงสวนที่
กอใหเกิดประกายไฟ เชน ขดลวดความรอน
แปลงถาน ฯลฯ ตองปองกันไมใหสัมผัสกับกาซ

ถังเก็บกาซชีวภาพทีค่ วามดันสูง

อุณหภูมิของแผนความรอน หรือลม
รอนในการเชื่อมไมควรสูงเกิน 400 ํ C
การเก็บกาซทีค่ วามดันปานกลางและ
ความดันสูง
การเก็บกาซทีค่ วามดันปานกลาง (5-20
บารเกจ) และความดันสูง (200-300 บารเกจ)
ถังเก็บจะมีขนาดเล็กลง เนือ่ งจากตองการความ
แข็งแรงมาก วัสดุที่ใชจะเปนโลหะ เชน เหล็ก
เหล็กอัลลอย สแตนเลส ฯลฯ
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การเก็บกาซชีวภาพทีค่ วามดันสูง จะตอง
ปรับปรุงคุณภาพของกาซชีวภาพโดยการกําจัด
ความชื้น กาซคารบอนไดออกไซด ใหไดตาม
มาตรฐานเทียบเทากาซธรรมชาติอดั ตองจัดให
มีอุปกรณสวนควบเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
ครบถ วน ได แก ถั งกาซชนิ ดทนความดั นสู ง
อุปกรณปรับความดัน อุปกรณระบายความดัน
อุปกรณแสดงคาความดัน วาลวหัวถังเปดปด
ดวยมือ วาลวเปดปดอัตโนมัติ วาลวปองกันการ
ไหลเกิ น วาลวกันกลับ อุปกรณผสมก าซกับ
อากาศ ตัวกรองกาซ เรือนกักกาซ ทอนํากาซ
ทอระบายกาซ ขอตอ และอุปกรณรับเติมกาซ
ระบบทอกาซ
1. อุณหภูมอิ อกแบบและอุณหภูมใิ ชงาน
โดยประมาณแลว อุณหภูมิของกาซจะ
เทากับอุณหภูมิของน้ําในบอผลิตกาซชีวภาพ
และอุณหภูมิของกาซในชวงเวลากลางวันของ
ประเทศไทยสูงไมเกิน 50 ํ C ในทอกาซ ยกเวน
ดานหลังจากเครือ่ งอัดความดันหรือ Blower จะ
มีอุณหภูมิสูงเนื่ องจากใสพลังงานในการเพิ่ ม
ความดันเขาไป
2. ความดันออกแบบและความดันใชงาน
ในสภาวะที่ความดันไมเกิน 680 มิลลิ
บารเกจ หรือความสูงน้าํ 680 เซนติเมตร ระบบ
ท อลําเลี ยงก าซชี วภาพควรมี การติ ดตั้ งวาล ว
ระบายความดันไวเพื่อปองกันทอเสียหายเมื่อ
มีความดันเกิน
3. การกําหนดขนาดทอสําหรับกาซชีวภาพ
การกําหนดขนาดทอขึ้ นอยู กับปริมาณ
กาซชีวภาพที่ตองการขนถาย โดยการกําหนด
ขนาดของทอควรจะมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
 สามารถรองรับอัตราการไหลได 1.3
เทาของอัตราการไหลเฉลี่ย หรือ
 สามารถรองรับอัตราการไหลได 1.1
เทาของอัตราการไหลสูงสุด
4. การหาความดันลดหรือความดันสูญเสีย
(Pressure-drop/Head-lose) ในระบบทอ

การหาความดันลดในท อก าซเปนการ
คํานวณถึงพลังงานทีต่ อ งใชในการสงกาซในทอ
โดยการคํานวณจะเปนเชนเดียวกับการหาความ
ดันลดในทอสําหรับของเหลว จําแนกออกเปน
 การสูญเสียหลัก (Major Loss) เนื่อง
จากการไหลของของไหลในทอตรงยาว
 การสูญเสียรอง (Minor Loss) เนื่อง
จากการไหลของของไหลในขอตอ วาลว และ
อุปกรณตา งๆ
5. การกําหนดจุ ดดึ ง ก าซออกจากบ อ
ผลิตกาซชีวภาพ
การวางทอกาซออกจากบอ/ถังผลิตกาซ
ชีวภาพจะวางในแนวดิ่งหรือแนวนอนก็ได ให
ปลายทออยูเหนือระดับน้ําอยางนอย 50 ซ.ม.
เพื่อปองกันโฟมหรือคราบที่ผิวหนาติดเขามา
ขวางการไหลของกาซชีวภาพ
จุ ดที่ ดึ ง ก าซออกจากบ อ /ถั ง ผลิ ตก าซ
ชีวภาพควรมีหลายจุด ขนาดทอตองใหญพอ ถา
ดานบนของบอผลิตกาซชีวภาพทีถูกคลุมดวย
แผนพลาสติก จะยอมใหมีความดันไดไมเกิน 5
มิลลิบาร (mbar) หรือความสูงน้าํ 5 ซ.ม. เพือ่ ให
กาซไหลไปทีท่ างดูดของ Blower ได โดยความดัน
บริเวณทางดูดของ Blower ไม เปนศูนย หรื อ
สุญญากาศ

6. วัสดุใชทําทอกาซชีวภาพ
ทอพลาสติกมีราคาถูกกวาทอสแตนเลส
แตจะมีความแข็งแรงทนทานนอยกวา มีโอกาส
แตกหรือหักเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุงา ยกวา ทอกาซที่
มีอณ
ุ หภูมสิ งู หรือความดันสูงควรใชทอ สแตนเลส
ขอแนะนํา
 ทอ PVC ไมเหมาะจะนํามาใชงานกับ
ทอกาซ เนือ่ งจากไมมกี ารใสสารตาน UV และไม
ทนทานตออุณหภูมิสูง
 ทอ HDPE สามารถใชงานกับทอกาซ
ไดดีกวาทอ PVC เนื่องจากสามารถทํางานใน
ชวงอุณหภูมิสูงกวา
 ทอบริเวณทีอ
่ ยูด า นทางสงของ Blower
(ใกล Blower) มีอณ
ุ หภูมสิ งู ควรใชทอ สแตนเลส
7. การกําหนดสีของทอ
ทอทีเ่ กีย่ วของกับระบบกาซชีวภาพควรมี
การทาสีหรือคาดแถบเพือ่ ระบุชนิดของกาซหรือ
ของเหลวที่อยูในทอ พรอมระบุตัวหนังสือ เชน
อาจระบุคําวา “Biogas” ดวยสีดํา และมีลูกศร
บอกทิศทางการไหลของกาซทุกๆ ระยะ 6 เมตร
ตามคําแนะนําใน “ตารางการกําหนดสีของทอ”
8. การวางทอ และการกําหนดระยะของ
Support
ทอกาซชีวภาพสวนใหญวางอยูเ หนือพืน้
ดินเพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบ ซอมบํารุง
และการระบายน้ําออกจากทอ
ทอกาซในแนวนอน ควรมีการวางทอให
มีความลาดเอียง 1 : 100 และตองมีการติดตัง้
อุปกรณระบายน้ําในจุดต่ําที่สุด ทอควรวางอยู
บนตัวรองรับ (Support) หรือทีแ่ ขวน (Hanger)
การปองกันความเสียหายจากการยึด
และหดตัวของทอ
ควรมีการติดตัง้ ขอตอรองรับการขยายตัว
(Expansion Joint) ในบริเวณทอทีม่ กี ารยืดหรือหด
ตัวในแนวทอ และควรเลือกขอตอออน (Flexible
Joint) ในบริเวณทอที่มีการยืดหรือหดตัวซึ่งมี
การเยือ้ งศูนยเพือ่ ปองกันปญหาการสัน่ สะเทือน
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ตารางการกําหนดสีของทอในระบบกาซชีวภาพ (Color of Biogas Pipelines)
ทอสําหรับ
ทอน้ําเสียเขาระบบ
ทอวนน้ําเสีย
ทอน้ําเสียออกจากถังผลิตกาซชีวภาพ
ทอดึงตะกอนทิ้ง
ทอวนตะกอน
ทอกาซชีวภาพ

สีของทอ
เทา
เทาคาดเหลือง
เทา
น้ําตาลคาดสม
น้ําตาลคาดเหลือง
เหลือง/สม/แดง

การระบุดวยอักษร
น้ําเสียเขา
วนน้ําเสีย
น้ําเสียออก
ตะกอนทิ้ง
วนตะกอน
กาซชีวภาพ หรือ Biogas

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

และการดึงรัง้ กันของทอ ตองติดตัง้ ขอตอรองรับ
การขยายตัวระหวางอุปกรณทมี่ กี ารสัน่ สะเทือน
คําเตือน ทอ HDPE เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมขิ องทอ 10 ํ C ในระหวางเวลากลางวัน
และกลางคืนจะทําใหทอระยะ 100 เมตร สามารถ
ขยับตัวถึง 12 ซ.ม. ถายึดทอแนนมากและไมมี
การติดตั้ง Expansion joint ในแนวตรงจะทําให
ทอเสียหายได
ทั้งนี้ ทอที่ทําดวยวัสดุชนิดตางๆ จะมี
ระยะยืดหรือหดตัวของทอแม (มิลลิเมตร/10
เมตร) เมื่ออุณหภูมิตางกัน 10 ํ C ดังนี้
 PVC : 50 มิลลิเมตร10 เมตร
 HDPE : 120 มิลลิเมตร/10 เมตร
 CPVC : 79 มิลลิเมตร/10 เมตร
 Stainless steel : 17.8 มิลลิเมตร/
10 เมตร
การเลือกใชวาลวสําหรับกาซชีวภาพ
สวนใหญเปน Manual Valve ทําหนาที่
ปดกัน้ (on/off) การไหลของกาซในทอดังระบุใน
“ตารางแสดงจุดเดน/จุดดอยของวาลวที่ใช
ในทอกาซชีวภาพ”
ระบบเพิม่ ความดันหรือสงกาซชีวภาพ
ควรใช Blower ซึง่ ทํางานในสภาวะความ
ดันไมสงู มาก (ไมเกิน 1 บารเกจ หรือ 100 กิโล
พาสคาลเกจ) แตสามารถจะจายกาซชีวภาพที่
อัตราการไหลสูงได
อุปกรณความปลอดภัยในระบบผลิต
กาซชีวภาพ
1. อุปกรณระบายความดัน
อุปกรณระบายความดันสูงเกิน (Over
Pressure Relief Device) ใชระบายกาซออกกอน
ที่ทอหรือถังจะเกิดความเสียหาย ไดแก
 ถัง Water Seal มีทอกาซจุมต่ํากวา
ระดับน้ําและมีทอระบายกาซออกอีกดานหนึ่ง
ถาความดันกาซในทอความดันสูงเกินกวาระดับ

วาล
วาลววระบายความดั
ระบายความดันนสูสูงงเกิเกินน

ถัง Water Seal เปนถังทีม่ กี ารบรรจุนา้ํ
และมีทอ ออกคลายตัวยูดา นหนึง่ มีพนื้ ทีห่ นาตัด


ตารางแสดงจุดเดน/จุดดอยของวาลวที่ใชในทอกาซชีวภาพ
ชนิดของวาลว
Gate Valve
Globe Valve

Butterfly
Valve
Ball Valve

จุดเดน
● เหมาะกับการใชงานที่อุณหภูมิสูง
หรือความดันสูง
● สามารถปรับอัตราการไหลได
ดีกวาGate valve
● บํารุงรักษางาย
● เปดปดไดอยางรวดเร็ว
● สามารถปรับใชกับระบบควบคุม
การปดเปดดวยลมหรือไฟฟา
● เปดปดไดอยางรวดเร็ว
● สามารถปรับใชกับระบบควบคุม
การปดเปดดวยลมหรือไฟฟา
ถัง Water Seal

น้ํากดไว กาซจะระบายออกที่ถัง
 วาล วระบายความดั น สู ง เกิ น (Over
Pressure relief valve) อาศัยตุมน้ําหนักถวง
หรือแรงกดจากสปริงทีก่ ดทับวาลว เมือ่ ความดัน
ในทอหรือถังสูงเกินกวาแรงที่กดวาลวไว กาซ
ภายในจะระบายออกที่วาลว
2. วาลวระบายความดันสูงเกินและ
ความดันลบ (Over Pressure and Negative
Relief Valve)
ใชปองกันความดันในถังในกรณีมีความ
ดันสูงเกินหรือความดันลบทีจ่ ะทําใหถงั เกิดการ
เสียหายได การติดตัง้ อุปกรณนี้ ติดตัง้ ทีถ่ ังหมัก
หรือถังทําความสะอาดกาซชีวภาพ ไดแก

ขอดอย
● อาจมีการติดขัดของประตูวาลวไดงาย
● เปด-ปดไดชา
● มีความดันลดสูงกวา Gate valve
● ตองการความระมัดระวังในการติดตั้ง

มากกวาวาลวชนิดอื่น มิเชนนั้นจะปด
ไมสนิท
● ไมสามารถปรับอัตราการไหลของกาซ
ได หมุนกานวาลวเพียง 45 องศา ก็ปดกั้น
การไหลแลว

วาลวระบายความดั
นสูงเกิน/ความดั
นลบ (ถันงลบ
Water
Seal) Seal)
วาลวระบายความดั
สูงเกิน/ความดั
(ถัง Water

กวางกวาอีกดานหนึง่ มีทอ กาซเขาทางดานบนถัง
และทอระบายอยูด า นขางถังดังรูป เมือ่ ความสูง
เกินกวาน้ําหนักน้าํ ที่กดไว กาซจะระบายออกที่
ถังดังกลาว และกรณีความดันภายในทอต่าํ กวา
ความดันบรรยากาศ อากาศจะไหลผานเขาไปในถัง
 Over pressure and Vacuum Relief
Valve อาศัยน้ําหนักที่กดทับแผนปดทอระบาย
มีวาลวปดเปดอยูส องสวน วาลวทีห่ นึง่ เปนวาลว
สําหรับเปนทีร่ ะบายออกเมือ่ ความดันในถังสูงเกิน
กวาน้าํ หนักทีก่ ดไว สวนวาลวทีส่ องเปนวาลวใช
กรณีความดันในถังต่าํ กวาความดันบรรยากาศ
ซึ่งวาลวจะถูกยกขึ้นเพื่อใหอากาศภายนอกเขา
ไปในถัง แบงเปนสองแบบคือ
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Over Pressure & Vacuum Relief Valve

อุปกรณวดั ความดันในทอ

Auto Drain Valve

Over Pressure & Vacuum Relief Valve ชนิดใชตมุ น้าํ หนัก

ทิศทางการไหลของกาซและการชนปะทะของ
 อุปกรณระบายน้า
ํ แบบตัว T หรือตัว U
กระแสกาซทําใหละอองน้าํ แยกตัวออกจากกาซ
 วาล วระบายน้ําแบบอั ตโนมั ติ (Auto
 อุปกรณดก
ั น้าํ แบบไซโคลน แยกละอองน้าํ Drain Valve)
ออกจากกาซโดยอาศัยแรงเหวีย่ งหนีศนู ยกลาง
5. อุปกรณ ดั กเปลวไฟหรื ออุปกรณ
ปองกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame Arrester)
ชนิดใชสปริง
เปนอุปกรณทาํ หนาทีป่ อ งกันไมใหเปลวไฟ
ยอนกลับเขาไปในทอ โดยการลดอุณหภูมใิ หตา่ํ
กวาคาอุณหภูมติ ดิ ไฟของกาซ สวนใหญทตี่ ดิ ตัง้
ในระบบกาซชีวภาพเปนแบบใชในทอโดยติดตัง้
อยูระหวางถังกาซชีวภาพกับจุดที่ทอกาซออกสู
บรรยากาศหรือไปยังจุดใชงานทีม่ กี ารเผาไหมซงึ่
Knockout Drum

Back Pressure Check Valve

1) แบบใชตุมน้ําหนักควบคุมการเปดปดวาลว และ
2) แบบใชสปริงในการควบคุมการเปดปดวาลว
3. Back Pressure Check Valve
เปนอุปกรณปองกันความเสียหายของ
เครือ่ งวัดหรืออุปกรณอนั เนือ่ งมากจากการไหล
ของกาซสวนทาง
4. อุปกรณวดั ความดัน
ทอกาซชีวภาพควรมีตาํ แหนงสําหรับการ
ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความดันในทอ ถาในจุด
ที่เปนความดันต่ํา (นอยกวา 0.1 บารเกจ หรือ
1 เมตรน้ํา) สามารถใชมาโนมิเตอรอยางงายๆ
แตถาในจุดที่มีความดันสูงมากกวา ควรจะใช
มาตรวัดความดัน (Pressure gauge)
5. ระบบดักละอองน้ําและระบายน้ํา
ออกจากทอ
 อุปกรณดักน้ํา
 Knockout Drum อาศัยหลักการเปลีย
่น

Flame Arrester

อุปกรณนจี้ ะตองปองกันเปลวไฟยอนไดไมนอ ย
กวา 30 นาที ขณะมีเปลวไฟเผาอยูอ ีกดานหนึง่

ระบบเผากาซทิ้ง (Flare system)

อุปกรณดกั น้าํ แบบไซโคลน

ซึ่งละอองน้ําที่มีความหนาแนนมากกวากาซจะ
ถูกเหวีย่ งใหไปชนปะทะกับผนังของไซโคลนและ
ไหลลงสูด า นลางของไซโคลน
 อุปกรณระบายน้ํา
ใชระบายน้ําออกจากทอกาซ มีทั้งที่เปน
แบบบังคับดวยมือ (Manual) และแบบทํางาน
อัตโนมัติ ไดแก

ในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจําเปนจะ
ตองมีระบบเผากาซทิ้งเพื่อทําหนาที่เผากาซที่
เหลือหรือเกินทิ้ง ปองกันไมใหมกี ารปลอยกาซ
มีเทนออกสูบรรยากาศ ระบบเผากาซทิ้งมี 2
ระบบ ไดแก
1. ระบบเผากาซทิ้งแบบเปด (Open
Flare system) เปนการเผากาซทีด่ า นนอกคลาย
กั บ ตะเกี ย ง สามารถสั ง เกตเห็ น เปลวไฟได
ประสิทธิภาพการเผาไหมจะต่าํ อาจมีกา ซมีเทน
เหลืออยูได และความรอนจากการเผาไหมจะ
แผออกมาบริเวณใกลเคียงโดยตรงซึง่ ทําใหเกิด
อันตรายได
2. ระบบเผากาซทิ้งแบบปด (Closed
Flare System) เปนการเผาไหมภายในปลอง มี
เพียงแตไอรอนเทานั้นที่ลอยออกมาจากปลอง
การเผาไหมจะสมบูรณกวาระบบแบบเปด และ
มีความปลอดภัยมากกวา
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