
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

อรรณพ นพรัตน์
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ



ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและการบาํบดันํา้เสีย

ระบบบาํบัดขัน้หลัง

ระบบบาํบัดขัน้ต้น 

และบ่อ EQ



หน่วยการบาํบดัขัน้ต้น

การลด อุณหภูมิ
การตกตะกอน



การกรอง

หน่วยการบาํบดัขัน้ต้น





บ่อพกั และบ่อ Equalization



บ่อบาํบดัขัน้หลัง



บ่อบาํบดัขัน้หลัง



• ถัง/บ่อ คสล หรือ ถังโลหะ(เหล็ก). 

• อยู่เหนือระดบัผิวดนิ /อยู่ตํ่ากว่า ผิวดนิ

• ภายในทาสารเคลือบ

• ใช้พืน้ที่/ปริมาตรตํ่า กว่าบ่อดนิ



Sa-nguan Wong Cassava Starch Factory 
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• เพดานด้านบน Fixed

• มี /ไม่มี ช่องเปิด

• มีปริมาตรการเก็บรักษาก๊าซใต้เพดาน

ไม่มาก 



• บ่อดนิ  

• ภายในบุด้วยแผ่น HDPE

• ถ้าไม่บุ จะมีปัญหาเร่ืองนํา้ใต้ดนิซมึเข้ามา 

/ออกไป

• ใช้พืน้ที่/ปริมาตรมาก เน่ืองจากต้องมี

ความลาดเอียง



ปัญหาของการใช้ HDPE
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ท่ีมา: http://www.univanich.com/news06.htm





การเกบ็รักษาก๊าซชีวภาพท่ีถงั/บ่อหมกั

เกบ็ ที่ถังผลติ ที่มีโครงสร้างคงตัว

เกบ็ ที่ถังผลติ ที่แบบโดม

เกบ็ ที่ถังผลติ ที่แบบโดม

16



เกบ็ ที่ถัง/บ่อเกบ็ สาํรอง



• ฝาถูกยดึแน่น (Fixed covered)

• เช่น ฝาของถัง UASB, ถังกวน เป็นต้น

•ฝาลอย (Floating covered)

• แบบ บัลลูน โดยใช้แผ่นพลาสตกิคลุม

(HDPE หรือ PVC)

การใช้นํา้ Sealการใช้ดนิกดทบั



การใช้นํา้ Seal



การใช้ดนิกดทบั



• ถ้าเป็นถงั คสล. หรือถงัเหลก็ เก็บรักษาความดนัไมเ่กิน 50 

มิลลิบาร์สว่นใหญ่ และมีการสร้างบอ่เก็บก๊าซชีวภาพ(เป็นบอ่

ดิน) เพ่ิม

• ใช้แผ่น พลาสติกคลมุ เก็บรักษาความดนั ~ 0 - 5 มิลลิบาร์

• การเก็บรักษาปริมาตรมากเกินไป เป็นเร่ืองของความเสี่ยง

อนัตราย
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ใชก้ารสงัเกตจากความสูงของโดม



ใชP้ressure switch ใน

การสัง่ระบบเผาก๊าซท้ิง

ทาํงาน

ทอ่ระบายก๊าซทิง้ กรณี

ความดนัสงูเกิน



• ใช้การสังเกตจาก ความสูงของบัลลูน

อันตราย ควรหลีกเล่ียง 

• มีอุปกรณ์ระบายความดนั ตดิตัง้

• water seal

• Pressure relief valve

• Pressure & Vacuum relief valve

• สาํหรับถัง ที่ฝาคลุมเป็นแบบ Fixed

ป้องกันถังยุบ



ควรหมัน่ตรวจสอบระดบัน้ําในถงั 
water seal ใหอ้ยู่ในระดบัที่
กาํหนด อย่างสมํ่าเสมอ  ควรมี
Sight glass และลูกลอยควบคุม
ระดบัน้ํา





• ถ้าเป็นแผ่นที่ไม่ยืดหยุ่น ทาํให้เกิดการขาด

ได้ ไม่ตงึ (ดงันัน้ควรเก็บก๊าซให้ตงึ)

• การเช่ือมมุม เส่ียงต่อการฉีกขาดได้

• ไม่ควรสูงมาก อาจจะเกิดการฉีกขาด

เน่ืองจากกระแสลม

• การซ่อมแซม ! ต้องใช้ผู้ชาํนาญ และ

ปฏิบัตงิานอย่างถูกต้อง







การลาํเลยีงก๊าซชีวภาพและอุปกรณ์ความปลอดภยั



• วัสดุ ท่อ ส่วนใหญ่ HDPE และมี SS บ้าง 

• ออกด้านบนฝาถัง 

• ส่วนใหญ่ท่อออกแนวดิ่ง หลายท่อ/ถัง

• ออกด้านข้าง ผ่านแผ่นพลาสตกิ

• ท่ออยู่ในแนวระดบั

• เส่ียงต่อการฉีกขาดช่วงรอยเช่ือม

• ออกด้านข้าง ผ่านใต้ดนิ

• ท่ออยู่ในแนวระดบั

• อยู่ตํ่ากว่าพืน้ดนิ

• มีจุดระบายนํา้





การวางท่อก๊าซออกจากถงัเกบ็

จาํนวนท่อและขนาดของท่อ   ความเร็วในท่อ และความดนัลด 33





ใชแ้ขวน



• แบบ Regenerative หรือ Ring Blower

• แบบ Root Blower

• แบบ Centrifugal Blower

• single stage

• multi stages



• ใช้การควบคุมแบบ manual (เปิดวาล์ว

bypass) วนกลับไปที่ด้านทางดดู

• ใช้ระบายผ่าน pressure relief valve วน

กลับไปที่ด้านทางดดู

• ใช้การปรับรอบ Blower (Root Blower)

• ความดนัก๊าซชีวภาพที่ท่อทางส่ง ~ 100 -300 มิลลิบาร์



• การวัดแบบ Thermal mass flow meter

• การวัดแบบ Pressure drop 

• Venturi

• Pitot



• แบบ มือถือ เป็นส่วนใหญ่

• แบบ Online





• อุปกรณ์ดกั ละอองนํา้

• ใช้หลักการ การชนปะทะ และ การเปล่ียน

ทศิทางการไหล เช่น Knockout drum, 

knockout pot

• ใช้หลักการ เหว่ียงแยก เช่น ไซโคลน

• ในท่อตรง ใช้ ตวัท ีT





• ตดิอยู่ที่อุปกรณ์ดกัละอองนํา้

• ตดิที่แนว ท่อตรง

• ใช้ระบายแบบ manual

• ใช้ Autodrain





• ป้องกันไฟย้อน

• ส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ในท่อ (in-line)

• ตดิที่บริเวณที่มีโอกาส ไฟลามเข้า

• ใช้หลักการลดอุณหภมูิของเปลวไฟ จนทาํ

ให้ไฟไม่ตดิลามเข้าไป





• แบบปิด (Close system)

• การเผาไหม้เกิด ด้านในปล่อง มองไม่เหน็

เปลวไฟ

• มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง 

• ส่วนใหญ่ โรงงานที่ทาํ CDM มี



• แบบเปิด (Open system)

• การเผาไหม้เกิด ด้านปลายปล่อง 

• มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ไม่สูง 

• ในโครงการ CDM คดิให้ประสิทธิภาพตํ่า
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