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หัวข้อบรรยาย

1. ทาํไมตอ้งบาํบดัก๊าซชีวภาพ?

2. การบาํบดัก๊าซชีวภาพก่อนนาํไปใชง้าน

3. เทคโนโลยท่ีีใชบ้าํบดัก๊าซชีวภาพ

• กาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์

• กาํจดัความช้ืนหรือละอองนํ้า

• กาํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

• กาํจดัไซลอกเซน
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1. ทาํไมต้องบําบัดก๊าซชีวภาพ?

Biogas

CH4 50-70%

CO2 20-50%

H2S 50-10,000 ppm

ความช้ืน

อุปกรณ์ชํารุด

อุปกรณ์อุดตนัและ

เกดิการกดักร่อน
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Presentation Notes
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: เป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่ให้พลังงานความร้อนในการเผาไหม้ เป็นก๊าซที่ทำให้ค่าความร้อนในก๊าซชีวภาพลดลงจนเป็นเชื้อเพลิงที่ด้อยคุณภาพ ก๊าซชีวภาพ                                     จะติดไฟยากขึ้นและลุกไหม้ช้าลงจนเป็นเหตุให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมดภายในห้องเผาไหม้  เป็นก๊าซที่รับความร้อนจากการเผาไหม้และพาความ�                                  ร้อนไปทิ้งทางปล่องไอเสีย  เมื่อก๊าซนี้รวมตัวกับน้ำหรือความชื้นจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิค (H2CO3) ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับ                                   ก๊าซชีวภาพ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์: เมื่อรวมตัวกับน้ำหรือความชื้นจะเกิดเป็นกรดไฮโดรซัลฟิวลิก (hydrosulphuric acid) ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับก๊าซ                               ชีวภาพความชื้นหรือละอองน้ำ: ทำให้เกิดการสะสมของน้ำในท่อที่ตกท้องช้าง หรือบริเวณจุดต่ำสุดของท่อส่งก๊าซ ทำให้ปิดกั้นการไหลของก๊าซชีวภาพ ทำให้อุปกรณ์ความปลอดภัย                               อุดตัน ทำให้เกิดกรดคาร์บอนิคและกรดอันเกิดจากการแตกตัวของซัลไฟด์อิออน ทำให้เชื้อเพลิงจุดไม่ติด หรือติดแต่กระพือดับ



2. การบําบัดก๊าซชีวภาพก่อนนําไปใช้งาน

ระบบกาํจดัไฮโดรเจนซลัไฟด์

ระบบกาํจดัคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบกาํจดัไซลอกเซน

ระบบกาํจดัความช้ืนระบบกาํจดัความช้ืนระบบกาํจดัความช้ืน

เช้ือเพลงิทีหั่วเผา เคร่ืองยนต์ผลติไฟฟ้า เช้ือเพลงิยานยนต์

ก๊าซชีวภาพจากบ่อเกบ็

* ยงัไม่มีการนาํมาใช้
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3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ

3.1 เทคโนโลยท่ีีใชก้าํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด(์H2S)  มีดงัน้ี

การกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์

3.1.1 กระบวนการแบบแห้ง 3.1.2 กระบวนการแบบเปียก

3.1.1.1 กระบวนการดูดซับ
3.1.2.1 กระบวนการดูดซึม

ด้วยสารละลายด่าง

3.1.2.2 กระบวนการกาํจดั

ด้วยจุลนิทรีย์

Biofilter

Biotrickling filter

Bioscrubber

การเติมอากาศ
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3.1 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)

3.1.1.1 กระบวนการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Adsorption)

3.1.1 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบแห้ง

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 6



• ก๊าซชีวภาพท่ีมีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดไ์หลผา่นสารดูดซบั จะมีการจบัก๊าซ H2S 
เกิดข้ึน สารดูดซบั เช่น Activated carbon, Iron oxide (Fe2O3) ในรูปผงหรือเมด็
(Pellet) Fe2O3 หรือใชฝ้อยเหลก็ท่ีเป็นสนิม

• เม่ือมีการจบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์นอ่ิมตวัแลว้ ตอ้งเปล่ียนสารดูดซบัใหม่ แลว้
นาํสารดูดซบัท่ีอ่ิมตวัไปฟ้ืนสภาพ (Regenerate) ดว้ยอากาศ และนาํกลบัมาใช้
ใหม่ได้

3.1.1 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบแห้ง

3.1.1.1 กระบวนการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Adsorption)

วธีิ Adsorption จะตอ้งมีถงัปฏิกรณ์หลายใบท่ีทาํงาน 

และสาํรองไวร้ะหวา่งการฟ้ืนสภาพ และควรใชถ้งัสแตนเลส 

เน่ืองจากระหวา่งการฟ้ืนสภาพจะมีอุณหภูมิสูงมากและตอ้ง

ระวงัการเกิดไฟไหม้
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3.1 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)        (ต่อ)

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.1 กระบวนการดูดซึมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลายด่าง (H2S Absorption)

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

เทคโนโลยกีารเติมอากาศ

เทคโนโลย ีBiofilter

เทคโนโลย ีBiotrickling Filter

เทคโนโลย ีBioscrubber
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ชนิดของ absorption towers

a. Packed Tower

Gas

Demister

Gas

Liquid

Liquid

Packing

Support

Gas

Demister

Gas

Liquid

Liquid

Gas

Droplets

c. Spray Tower

Gas

Demister

Gas

Liquid

Liquid

Gas

Gas

Gas
Liquid

b. Tray or Plate Tower



3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.1 กระบวนการดูดซึมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลายด่าง (H2S Absorption)

กระบวนการดูดซึมก๊าซไฮโดรเจน 

ซัลไฟด์ (H2S Absorption) เพ่ือกาํจดัก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้สารละลายด่าง 

มีทั้งแบบการฟ้ืนสภาพตวัดูดซึม และแบบไม่

มีการพ้ืนสภาพตวัดูดซึมควรใชน้ํ้ า pH >8 

อุณหภูมิตํ่า (~10 oC)
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3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.1 กระบวนการดูดซึมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยสารละลายด่าง 

(H2S Absorption) (ต่อ)

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 11



3.1 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)        (ต่อ)

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

• การกาํจดัก๊าซ H2S อาศยักลุ่มของเช้ือแบคทีเรีย ประเภท Sulphide Oxidizing 
Bacteria ซ่ึงใชอ้อกซิเจนในการเปล่ียนก๊าซ H2S ใหอ้ยูใ่นรูปของกาํมะถนั (S0) แต่
ถา้ในกรณีท่ีมีการใหอ้อกซิเจนมากเกินไปก๊าซ H2S จะถูกออกซิไดซ์เป็นซลัเฟต

• แบ่งเทคโนโลยไีดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ 

- การเติมอากาศ  

- Biofilter

- Biotrickling Filter

- Bioscrubber
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3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

เทคโนโลยกีารเติมอากาศ

SOB

SOB

SOB SOB

SOB

SOB

SOB

SOBSOB

SOB = Sulphide

Oxidizing 

Bacteria

ก๊าซชีวภาพทีก่าํจัด H2S แล้ว

เติมอากาศ O2

ไม่เกนิ 3% (v/v)

S0

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

13



• กาํจดัก๊าซ H2S ดว้ยการเติมอากาศท่ีผิวหนา้ของนํ้าในถงัปฏิกรณ์

ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือเปล่ียนก๊าซ H2S ใหอ้ยูใ่นรูปของกาํมะถนั

และยอ่ยสลายดว้ยแบคทีเรีย 

• ตอ้งมีการควบคุมปริมาณอากาศท่ีป้อนเขา้ โดยวดัจากความ

เขม้ขน้ของออกซิเจนในก๊าซชีวภาพไม่ใหเ้กิน 3% (v/v)

• ในถงัปฏิกรณ์ตอ้งมีกลุ่มเช้ือแบคทีเรียประเภท Sulphide

Oxidizing Bacteria อยูด่ว้ย

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

เทคโนโลยกีารเติมอากาศ (ต่อ)

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์
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3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

เทคโนโลย ีBio Filter

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์
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3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

เทคโนโลย ีBio Filter (ต่อ)

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

• การกาํจดั H2S ดว้ยการเติมอากาศเขา้ท่อก๊าซชีวภาพ

• บนตวักลางจะมีแบคทีเรียประเภท Sulphide Oxidizing Bacteria

เกาะติดและเจริญเติบโตอยูท่ี่ผวิในรูพรุน

• เม่ือก๊าซไหลผา่นตวักลาง ก๊าซ H2S จะละลายในนํ้าแลว้ 

แบคทีเรียกจ็ะเปล่ียนใหเ้ป็นกาํมะถนั 

• ตอ้งมีการสเปรยน์ํ้ าเป็นคร้ังคราวเพื่อทาํใหต้วักลางมีความช้ืน
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เทคโนโลย ีBio Trickling Filter

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

17



เทคโนโลย ีBio Trickling Filter (ต่อ)

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

• การกาํจดั H2S ดว้ยการเติมอากาศเขา้ท่อก๊าซ

• อาศยัหลกัการความสามารถในการละลายนํ้าของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท่ี์ค่า pH สูง 

• ประกอบดว้ย หอดูดซึม (Absorption column) มีลกัษณะเป็น Column ท่ีมีชั้นของตวักลาง 

• การไหลของก๊าซจะเป็นการไหลข้ึน (Upflow) และการไหลแบบ Cross flow โดยท่ีบนตวักลาง
ใน Column จะมีแบคทีเรียประเภท Sulphide Oxidizing Bacteria เกาะติดและเจริญเติบโตอยูท่ี่
ผวิของตวักลาง  

• ความเขม้ขน้ของก๊าซออกซิเจนในก๊าซชีวภาพ ไม่ควรเกิน 3%(v/v)

• ก๊าซ H2S ละลายลงในนํ้า จะถูกแบคทีเรียเปล่ียนเป็นกาํมะถนัติดอยูบ่นตวักลาง ตอ้งมีการ
หมุนวนนํ้าตลอดเวลาเพื่อใหมี้การจบัไฮโดรเจนซลัไฟดไ์ดเ้ตม็ท่ี 

18



เทคโนโลย ีBio Scrubber

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์
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เทคโนโลย ีBio Scrubber (ต่อ)

3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

3.1.2.2 กระบวนการกาํจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยจุลนิทรีย์

• การกาํจดัก๊าซ H2S โดยใชน้ํ้ าท่ีเป็นด่างไหลผา่นหอดูดซึมท่ีมีตวักลางพลาสติกเพื่อดูดจบั

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นก๊าซชีวภาพและไหลเขา้บ่อเติมอากาศเพื่อยอ่ยสลายดว้ย

แบคทีเรีย

• ประกอบดว้ย หอดูดซึม (Absorption column) มีลกัษณะเป็น Column ท่ีมีชั้นของ

ตวักลาง ไดแ้ก่ plastic packing 

• การไหลของก๊าซจะเป็นแบบไหลข้ึน (Upflow)

• หอดูดซึมท่ีมีตวักลางอยูด่า้นในจะทาํหนา้ท่ีในการจบัก๊าซ H2S 

• มีบ่อเติมอากาศท่ีเล้ียงแบคทีเรียประเภท Sulphide Oxidizing Bacteria

• ควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO)ใหมี้ค่าระหวา่ง 0 – 1 มก./ลิตร ตลอดเวลา
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3.1.2 กาํจัด H2S โดยกระบวนการแบบเปียก

ข้อควรระวัง: ระบบกาํจดั H2S ท่ีใชก้ระบวนการแบบเปียก (Wet process) โดยการยอ่ยสลาย H2S 

ดว้ยแบคทีเรียแบบใชอ้ากาศ มกัทาํใหเ้กิดเมือก ตะกอนในระบบกาํจดัและท่อส่งก๊าซ

ระบบกาํจดั H2S ท่ีใชก้ระบวนการแบบเปียก (Wet process) จะมีละอองนํ้ าและความช้ืน

หลุดไปในระบบท่อ ซ่ึงอาจทําให้มี เ มือก ตะกอน ไปสร้างปัญหากับอุปกรณ์

การใชง้านต่อไป ถา้ไม่มีการดกัจบันํ้าและความช้ืนท่ีดี
21



3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ (ต่อ)

ความช้ืนหรือละอองนํ้า  ทาํใหเ้กิดการสะสมของนํ้าในท่อท่ีตกทอ้งชา้งหรือ

บริเวณจุดตํ่าสุดของท่อส่งก๊าซ ทาํให้ปิดกั้นการไหลของก๊าซชีวภาพ ช่วยให้เกิดเมือก 

ตะกอน โฟม ทาํใหอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั อุดตนั ทาํใหเ้กิดกรดคาร์บอนิคและกรดอนั

เกิดจากการแตกตวัของซลัไฟดอิ์ออน ทาํใหเ้ช้ือเพลิงจุดไม่ติด หรือติดแต่กระพือดบั 
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3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

การกาํจัดความช้ืน
โดยเคร่ืองกาํจดัความช้ืนท่ีใชห้ลกัการลด

อุณหภูมิของก๊าซ ซ่ึงทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ 

3.2.1 การแลกเปลีย่นความร้อนทางอ้อม

คือ การแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่ง  

ก๊าซชีวภาพกบันํ้ าเยน็ (Chiller)

3.2.2 การแลกเปลีย่นความร้อนทางตรง

คือ การแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่ง

ก๊าซชีวภาพกบัสารทาํความเยน็ 

(Refrigerant)
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3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

มีองคป์ระกอบอยู ่3 ส่วน คือ

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

3.2.1 แลกเปลีย่นความร้อนทางอ้อม >> Chiller
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ระบบการทาํความเยน็แบบดูดกลืนโดยใช้สารละลายนํา้-แอมโมเนีย

3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

3.2.1 แลกเปลีย่นความร้อนทางอ้อม >> Chiller (ต่อ)
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3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

3.2.2 แลกเปลีย่นความร้อนทางตรง >>Refrigeration

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มีองคป์ระกอบอยู ่2 ส่วน คือ
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3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

3.2.2 แลกเปลีย่นความร้อนทางตรง >>Refrigeration (ต่อ)

ระบบ Refrigeration การแลกเปลีย่นความร้อนระหว่างก๊าซชีวภาพกบัสารทาํความเยน็
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3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

การแยกนํา้ออกจากก๊าซชีวภาพ

• อุปกรณ์แยกนํา้ออกจากก๊าซชีวภาพ

- ถงัดกัแบบใชแ้ผน่ปะทะ

- ถงัดกันํ้าแบบใชแ้รงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง 

(Cyclonic Moisture Separator )
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• ถา้เคร่ืองกาํจดัความช้ืนอยูด่า้นดูดของ Blower ใหร้ะวงัเร่ืองการระบายนํ้าออกจาก

ระบบ เน่ืองจากความดนัในเคร่ืองกาํจดัความช้ืนจะใกลเ้คียงหรือตํ่ากวา่บรรยากาศ 

ควรมีท่อพกันํ้าเพื่อเพิ่ม Static head ของนํ้าก่อนเขา้วาลว์ระบายนํ้าอตัโนมติั

• ถา้เคร่ืองกาํจดัความช้ืนอยูด่า้นส่งของ Blower  ก๊าซชีวภาพอาจเยน็เกินไปจนไม่

เหมาะกบัการใชง้านโดยตรง ควรเพิ่มอุณหภูมิของก๊าซชีวภาพโดยใชค้วามร้อน

จากระบบคอนเดนเซอร์ ก่อนนาํก๊าซชีวภาพไปใชง้าน

3.2 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดความช้ืนหรือละอองนํา้

ตาํแหน่งของเคร่ืองกาํจัดความช้ืน
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3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ (ต่อ)

ปัญหาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในก๊าซชีภาพ

• เป็นก๊าซเฉ่ือยท่ีไม่ใหพ้ลงังานความร้อนในการเผาไหม ้

• ทาํใหค่้าความร้อนในก๊าซชีวภาพตํ่าลงจนเป็นเช้ือเพลิงท่ีดอ้ยคุณภาพ (Low grade)

• ทาํใหก๊้าซชีวภาพติดไฟยากข้ึน ลุกไหมช้า้ลงจนเป็นเหตุใหเ้ช้ือเพลิงเผาไหมไ้ม่

หมดภายในหอ้งเผาไหม ้ 

• เป็นก๊าซท่ีรับความร้อนจากการเผาไหมแ้ละพาความร้อนไปท้ิงทางปล่องไอเสีย  

• เม่ือก๊าซน้ีรวมตวักบันํ้าหรือความช้ืนจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิค (H2CO3) 

ท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ

3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ (ต่อ)

3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

• การกาํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นการเพิ่มความเขม้ขน้ของก๊าซมีเทน 

เพื่อรักษาระดบัก๊าซมีเทนใหค้งท่ี ซ่ึงมีผลดีต่อการใชง้าน เช่น

- สาํหรับ Burner การควบคุมก๊าซมีเทนใหค้งท่ี จะช่วยใหมี้การเผาไหมท่ี้ 

สมบูรณ์ เปลวไฟน่ิง ไฟไม่ดบัเม่ือเดิน high fire และไม่เกิดการระเบิดใน  

หอ้งเผาไหม ้

- สาํหรับเคร่ืองยนต ์เม่ือปรับส่วนผสมอากาศ-เช้ือเพลิงถูกตอ้ง จะช่วยให ้

มีการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ไอเสียไม่ร้อนจดั  เคร่ืองมีกาํลงัคงท่ี 

วาลว์ไอดี-ไอเสียทนทาน เคร่ืองยนตท์าํงานมีประสิทธิภาพสูง
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3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ (ต่อ)

3.3 เทคโนโลยท่ีีใชก้าํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีดงัน้ี

การกาํจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1. การดกัจบัดว้ยนํ้า

2. การดกัจบัโดยการเปล่ียนแปลงแรงดนั

3. การดกัจบัดว้ยสารเคมี

4. การแยกดว้ย Membrane
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

1. การดกัจบัดว้ยนํ้า

แสดงเทคโนโลยกีารกาํจัดก๊าซ CO2 แบบ Water Scrubber ชนิดนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่
ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การกาํจดัก๊าซ CO2 โดยการอดัก๊าซชีวภาพผ่านหอดูดซึมด้วยนํา้ที่ความดนัสูง

และอุณหภูมิตํา่  ใช้หลกัการ ความสามารถในการละลายที่ดขีองก๊าซ CO2 ในนํา้ที่ความดนัสูงและอุณหภูมิตํา่ 

องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยหอดูดซึม และหอ Stripper
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2

2. การดกัจบัโดยการเปล่ียนแปลงแรงดนั

Technology Licensors

 CarboTech, Germany

 Molecular Gate, USA

 Xebec, Canada

Process Diagram

Adsorbent

Process Principle

 Molecular size selective
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2. Pressure Swing Adsorption (PSA) Technology (ต่อ)

• การกาํจดัก๊าซ CO2 ตอ้งแยกก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดอ์อกก่อน 

• หลกัการทาํงานใชก้ารเปล่ียนแปลงความดนัก๊าซแบบกลบัไปกลบัมาและ

สมบติัในการดูดซบัของวสัดุต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซอ่ืนๆ 

• ความสามารถในการดูดซบัของวสัดุแต่ละชนิดข้ึนอยูก่บัขนาดของโมเลกลุ 

• ระบบประกอบดว้ย ถงั Adsorption 4 ถงั ภายในบรรจุดว้ยตวัดูดซบั เช่น ถ่าน

กาํมนัต ์(Activated carbon) หรือ Zeolite การทาํงานจะเป็นรอบตามวงจรของ

การดูดซบั

• แต่ละถงัจะมีสถานะการทาํงานต่างกนั คือ ขั้นการดูดซบั ขั้นการฟ้ืนสภาพ 

และขั้นการสร้างความดนั (ในช่วง 10-25 บาร์เกจ) 
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2. การดกัจบัโดยการเปล่ียนแปลงแรงดนั (ต่อ)

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นการดูดซับ ก๊าซชีวภาพจะ

เ ข้ า ท า ง ด้ า น ล่ า ง ข อ ง ถั ง 

Adsorption ในขั้นตอนน้ีก๊าซ

CO2 ,O2 , N2 จะถูกดูดซบับน

สารดูดซบั ก๊าซท่ีออกจากถงัจะ

มีความเขม้ขน้ของก๊าซมีเทนสูง

มากกว่า 97% ไซลอกเซน, 

Volatile Organic Compounds 

(VOCs) และนํ้ าก็จะถูกดักจับ

ไปดว้ย
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• เม่ือขั้นการดูดซบัจะหยดุลง  ถงัท่ีไดรั้บการฟ้ืนเม่ือขั้น
การดูดซับจะหยุดลง  ถงัท่ีไดรั้บการฟ้ืนสภาพแลว้ก็
จะทาํหน้าท่ีเป็นถงัดูดซับแทนท่ี ส่วนถงัท่ีอ่ิมตวัก็จะ
เขา้สู่สถานะการฟ้ืนสภาพ โดยปรับลดความดันลง 
จนถึงความดนับรรยากาศ ก๊าซท่ีออกมาจากถงัในช่วง
การลดความดนัอาจมีก๊าซมีเทนปนบา้ง ซ่ึงจะมีการวน
กลบัไปดูดซบัใหม่

3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2

2. การดกัจบัโดยการเปล่ียนแปลงแรงดนั (ต่อ)

• หลงัจากดึงก๊าซอ่ืนออกจากสารดูดซบัแลว้ (ส้ินสุด

ขั้นตอนการฟ้ืนสภาพ) กจ็ะมีการอดัความดนัเพ่ือ

เตรียมการเขา้สู่ขั้นตอนการดูดซบัอีกคร้ังหน่ึง เวลา

ต่อหน่ึงรอบของกระบวนการดูดซบัจะอยูใ่นช่วง 3-5 

นาที
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

3. การดกัจบัดว้ยสารเคมี

Technology Licensors

 Hera, Spain

 UOP, USA

Process Diagram Solvents

 Amine (Chemical Absorption)

 Selexol (Physical Absorption)

Process Principle

 Solubility or chemical reaction with solvent
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

3. การดกัจบัดว้ยสารเคมี (ต่อ)

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การกาํจดัก๊าซ CO2 โดยให้ CO2 ละลายในสารละลายด่างAmine
อาศยัความแตกต่างดา้นความสามารถในการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน ในสารละลาย
ด่าง Amine เช่น Monoethanolamine (MEA ,R-NH2) หรือ Diethanolamine (DEA) ซ่ึงมีองคป์ระกอบของระบบ 
คือ หอดูดซึม และหอ Stripper
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

4. การแยกดว้ย Membrane

Technology Licensor

 UOP, USA

Process Diagram

Process Principle

 Permeability difference of substances
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3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

4. การแยกดว้ย Membrane (ต่อ)

• การกาํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเลือกซึมผ่านและแพร่ผ่านเมมเบรน ท่ีใชเ้ยื่อแผ่นทาํ

จาก Dense polyimide membrane ในการแยกสารใชห้ลกัการความแตกต่างของขนาดโมเลกุล

หรือความจาํเพาะต่อโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิดในการดึงดูดกนั (Affinity) ทาํงานภายใตค้วาม

ดนั ประมาณ 6-10 บาร์เกจ

อาศัยหลกัการเลือกซึมผ่านและแพร่ผ่านMembrane
ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 41



3.3 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)   

4. การแยกดว้ย Membrane (ต่อ)

ทีม่า: คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใชก๊้าซชีวภาพ (Biogas) 

สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม

• ควรมกีารกาํจัด นํา้ /ความช้ืน ก่อนเข้าเมมเบรน เพ่ือป้องการการเกดิเมือกเคลือบทีเ่ย่ือแผ่นเมมเบรน

• ควรกาํจัดก๊าซ H2S ออกก่อนต้องมกีารกรองฝุ่นละอองออกก่อนทีจ่ะเข้าชุดเมมเบรน

• ควรมกีารระวงัการร่ัวไหลของอากาศเข้าไปในระบบท่อ 
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3. เทคโนโลยทีีใ่ช้บําบัดก๊าซชีวภาพ (ต่อ)

3.4 เทคโนโลยทีีใ่ช้กาํจัดไซลอกเซน (Siloxane)

ไซลอกเซน คือ สารเคมีท่ีมีองคป์ระกอบ

ของ R2SiO โดยท่ี R นั้นอาจจะเป็น H หรือ 

โมเลกลุของไฮโดร คาร์บอน (CH-)

• Adsorption Technology

• Refrigeration Technology

• Liquid Absorption Technology

• Liquid Absorption Technology เป็นเทคโนโลยกีารกาํจดัไซลอกเซนดว้ยการใหก๊้าซผา่นสารละลายกรด โดยใชห้ลกัการ

ความแตกต่างในความสามารถละลายของไซลอกเซนในสารละลายกรด โดยกรดท่ีใชเ้ป็นสารจาํพวก SelexolTM สาํหรับ

สารละลายเบสแก่ และ pH >10 จะสามารถละลายไซลอกเซนได ้แต่กเ็กิดปัญหาเร่ืองการตกตะกอนของคาร์บอเนต จึงไม่

เป็นท่ีนิยมใช ้
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จบการนําเสนอ
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