
Gas Detection Introduction 

Gas Detector Training 

 



  

Instruments detection terminology 



Sensors gas detection  

1. CATALYTIC BEAD GAS SENSOR TECHNOLOGY 
2. INFARED GAS SENSOR TECHNOLOGY 
3. ELECTROCHEMICAL SENSOR TECHNOLOGY 
4. PHOTOIONIZATION GAS SENSOR TECHNOLOGY 
 



หลกัการวดั Sensors Method  
1. Catalytic bead Combustion   

 

หลักการ 

เมื่อม ีCOMBUSTIBLE GAS INTO SENSOR ELEMENT, 

จะท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงค่าความร้อนที่หวัวัด โดยที่หวัวัดจะมีค่าและ 

เปรียบเทยีบระหว่างชุดวัด และชุดค่ามาตรฐาน โดยอุณหภมูทิี่สูงขึน้จะป็น 

สัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของแก๊สที่วัดได้ 

            ข้อเด่นหลักการนี ้

1. ราคาไม่สูงมาก และอายุการใช้งานประมาณ 2-5 ปีขึน้กับการบ ารุงรักษา 

อุณหภมูแิละความชืน้ในขณะที่ใช้งาน 

2. นิยมใช้งานส าหรับวัดแก๊สที่ ไวไฟเท่านัน้จะได้ประสิทธิผลดี  เช่นแก๊ส 

Methane, Hydrogen, LPG, Combustible Gas 

3. มีความทนทานสันญาณที่ส่งออกจากหวัวัดจะให้ความแม่นย าสูง 

  



Combustible sensors detect 

gas by catalytic combustion 



Catalytic Sensor Structure 



หลกัการวดั Sensors Method  
2. Infared Sensor   

 

หลักการ 

เมื่อมีแก๊สเข้าไปใน INFARED SENSOR ELEMENT ท าให้เกดิการ 

ดูดกลืนแสงที่ยงิจากภาคส่งท าให้ความเข้มข้นของแสงลดลงตามปริมาณ 

ความเข้มข้นเของแก๊สที่เข้าไป แล้วเปรียบเทยีบกับล าแสงอ้างองิ 
            ข้อเด่นหลักการนี ้

1. อายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปีขึน้ไป และการบ ารุงรักษา อุณหภูมิและความชืน้ในขณะที่ใช้งาน
ข้อเสียราคาสูงเน่ืองจากใช้เทคโนโลย่ีที่สูงในการตรวจจับ และมีความเสถียรภาพสูงสามารถวัด
ได้ทัง้หน่วย %LEL, %VOLUME 

2. นิยมใช้งานส าหรับวัดแก๊สที่ไวไฟจะได้ประสิทธิผลดี เช่นแก๊ส Methane, Hydrogen, LPG, Hydrocarbon Gas, 

CO2  

3. มีความทนทานสันญาณที่ส่งออกจากหวัวัดจะให้ความแม่นย าสูง 



หลกัการวดั Sensors Method  
3. Eletrochemical Sensor   

 

หลักการ 

เมื่อมีแก๊สเข้าไปใน ELECTRO CHEMICAL SENSOR ELEMENT 

ประกอบขัว้ไฟฟ้า ซึ่งแยกกันกับสารละลายอเิลคโตรไลทด้วยชัน้บางๆ เมื่อ 

แก๊สแพร่เข้าไปสัมผัสยังหวัวัดท าให้เกดิปฏกิริิยาออกไซด์ หรือไปลด 

สัดส่วนของขัว้ไฟฟ้า พร้อมสร้างกระแสไฟฟ้าที่เป็นบวก และลบโดย 

กระแสที่ได้จะสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มข้นของแก๊สที่แพร่เข้าไป 

            ข้อเด่นหลักการนี ้

1. ช่วงการวัดจะกว้างส าหรับแก๊สที่ต้องการวัด อายุของหัววัดประมาณ 1-2 ปีขึน้กับการบ ารุงรักษา อุณหภูมิและความชืน้มี
ผลมากต่อหวัวัด 

2. นิยมใช้งานส าหรับวัดแก๊ส O2 และแก๊สพษิอื่นๆจะได้ประสทิธิผลดี เช่นแก๊ส Oxygen, H2S, CO วัดได้ทัง้หน่วย PPM, %VOLUME 

3. สันญาณที่ส่งออกจากหวัวัดถ้าระยะทางไกลๆจะส่งได้ไม่ดี 



Electrochemical Sensor(Toxic) 

  

 Major Components of 

Electrochemical Toxic 

Sensor 



H2S Sensor Performance  



CO Sensor Performance 



หลกัการวดั Sensors Method  
4. Photoionization Sensor   

 

หลักการ 

หลักการนีจ้ะเหมาะส าหรับใช้วัดสารประกอบประเภทเคมีอนิทรีย์ที่มีสถานะระเหย 

ได้ง่าย หรือเปลี่ยนแปลงง่ายในสภาวะอากาศปกต ิและหรือที่ไม่ใช่สารประกอบ 

อนิทรีย์กส็ามารถที่ใช้หลักการนีไ้ด้การตรวจจับโดยการใช้ล าแสงอัลตร้าไวโอเลคที่ 
มีพลังงานสูงถ้ามีแก๊สที่ต้องการวัดเข้าไปในล าแสงกจ็ะมีการแตกตัวเป็นโมเลกุล 

ละอองเลก็ๆท าให้แรงดันของกระแสที่ขัว้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงซึ่งผลการวัดจะสัม 

พันธ์กับการแตกตัวของโมเลกุล 

            ข้อเด่นหลักการนี ้

1. สามารถใช้วัดแก๊สได้หลายชนิดไม่เฉพาะสารประกอบประเภทเคมีอนิทรีย์เท่านัน้ มีความเสถยีรภาพสูง แต่ราคาแพง 
2. นิยมใช้งานส าหรับวัดแก๊สที่มีไอระเหยง่าย เช่น Benzene, Gasoline, VOC CO2  

3. มีความทนทานสันญาณที่ส่งออกจากหวัวัดจะให้ความแม่นย าสูง 



Semiconductor Sensor 



Gas hazards 

 Combustible 
 Methane (CH4); hydrogen (H2) 

 

 Toxic 
 Carbon monoxide (CO); hydrogen 

sulphide (H2S) 

 

 Asphyxiate 
 Nitrogen(N2); carbon dioxide(CO2) 

 



 Explosion proof construction 
Pressure tight (flame) proof type 
Intrinsically safe type, etc 

  Explosive range 
                   ppb : (parts par billion) (หนึ่งในพนัล้านสว่น)  

                  ppm : (Parts par million) (หนึ่งในล้านสว่น)     1 ppm = 1,000 ppb 

          %Vol :  (Percent by volume) (เปอร์เซน็ตอ่ปริมาตร)   1 %Vol. = 10,000 ppm  

LEL : (Lower explosion limit) คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยขัน้ต า่ทีผ่สมกบัอากาศจนเกิดเป็น
สว่นผสมที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึง่ถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟเจือปนใน
อากาศเข้มข้นน้อยกวา่นี ้จะไม่เพียงพอให้จดุติดไฟได้ และถ้า %LEL สงูถึง 100% ก็จะท าให้เกิดการจดุติดไฟได้ทนัที (ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความเข้มข้นของแก๊สท่ีน ามาสอบเทียบ) 

                   UEL: (Upper explosion limit) คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยมากที่สดุท่ีผสมกบัอากาศ 

     จนเกิดเป็นสว่นผสมที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึง่ถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟ
เจือปนในอากาศเข้มข้นมากกว่านีจ้ะไม่เพียงพอให้จดุติดไฟได้ 

 

 
 
    

Concentration Unit gas 

 



Vapor density 

 
 The relative density of a gas or vapor when air = 1.0 

 Vapor density <1, gas will rise 
 Vapor density >1, gas will fall 
 Methane………………………….  0.55 
 Carbon monoxide…………….. 0.97 
 Hydrogen sulphide…………… 1.19 
 Petrol Vapor (approx)………. 3.0 

Explosive range : LPG   เร่ิมตัง้แต ่   2.0 ~ 12.0%vol. 
                             NG    เร่ิมตัง้แต่     5.0 ~ 15.6%vol.   
                             H2     เร่ิมตัง้แต่    4.0 ~ 75.6%vol. 
1ppb = 1/1,000 ppm ,    100%LEL  = 2%vol = 20,000ppm  ( LPG ) 
1%vol = 10,000 ppm,     100%LEL  = 4%vol = 40,000ppm  ( H2 ) 

                                             Flammable Range  

 



Toxic gases – toxic limits 

Time weighted average concentration (TWA) 

 

Units  =  parts per million (PPM) or, 

   mg/cubic meter (mg/m³) 

Long term exposure limit (LTEL) – (8 hours) 

Short term exposure limit (STEL) – (10 - 15 min.) 



Combustion triangle 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.E.L.  

(upper explosive limit) 

L.E.L. 

(Lower explosive limit) 

Explosive limits 

100% gas 

100% air 

too lean 

 

Flammable 
 

too rich 

Combustible gases 

  



Unit of Combustible gases LPG 



Unit of Combustible gases NG 

100 %LEL 

0 %LEL 

ช่วงที่ตดิไฟ 



Unit of Combustible gases Oil 



Asphyxiate gases - limits 

 Table 

  

 

 

 

 

 

20,8% ambient 
 

 

 

 

 

 

 

 

19.5% alarm 

100% O2 

0% O2 

6% fatal 

O2 Safety Area 



Danger of Oxygen 

 ในสภาวะปกตอิอกซิเจนในอากาศประมาณ 20.5- 21.0 %Vol. 
 จ ากดัความปอดภยัทั่วไปที่ 19.5 %Vol. 
 16% Vol. จะท าให้เกดิอาการคลืน่ไส้ และหรืออาเจยีน 
 12 %Vol. มีผลกระทบต่อร่างกายตาลาย ท าให้วงิเวยีน หน้ามืด 
 10% Vol. ท าให้หมดแรงถงึขั้นเกดิการสลบ 
 8% Vol. ท าให้เสียชีวติได้ภายในเวลาเพยีงแค่ 8 นาที 
 6% Vol. เสียชีวติ 



Life time of sensor warranty 



 Adequate location  

 Installation Height & Place 

Gases heavier than air 

Gases lighter than air 

Installation of gas detector 



Confined space application 



 Confined space entry 

   
Sewage, 

measure before entering.  



Confined space entry 

  
Sewage, 
Continious measuring, personal protector. 



Confined space entry 

  Sewage, because of large escape  

Route, typically work is done with 2 people.  



Confined space entry 

   

Pump cellar,  
measure before enter 



Confined space entry 

   

Pump cellar, 
Personal measurement. 



Application Product 



Wide Range of Industries 

 Transportation  

 Confined spaces 

 Steel mills 

 HVAC contracting 

 Construction 

 Brewing 

 Shipping 

 Offshore petrochemical 

 Onshore petrochemical 

 Power stations 

 Grain storage 

 Remediation 

 

 Chemical plants 

 Refineries 

 Tunnelling 

 Waste water treatment 

 Drinking water treatment 

 Telecommunications 

 Utilities (water, electric 

etc) 

 Pulp and paper 

 Mining 

 Many flammable, toxic and 

oxygen gas hazards 



Thank You 

*** Gas Tech Electronics Co., Ltd *** 

Tel:02-520-4246 

Fax: 02-198-2056 

Mb Phone: 086-787-6899 

E-Mail.saenkampha@hotmail.com 
www.gastechelectronics.com 
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