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របវត្ត៉ិអ្នកន៉ិពនវៈ ការចូលរួមជាមួយរកមុរបស់ដយើងជាន៉ិសស៉ិត្ (ឆ្ន ាំទាំដនរមួយរយៈ) ម្នន ក់  ២០១៦-២០១៧ 
Elliot បានចូលរួមកន ងគដរម្នងកស៉ិកមមដសសងៗដៅការ ៉ិយាល័យដ ៀងថ្ម៉ៃ ន៉ិងកខនែងលក់រាប់ពូជ។ 
បខនែមដលើការព៉ិដោធដនេះ Elliot បានចូលរួមចាំខែកកន ងការព៉ិដោធស្រោវរជាវដលើការបែត េះកូនកាដវវ
របស់ដយើង ខែលជាគដរម្នងរ កខជាត្៉ិបែណងគជាត្៉ិខែលអាចបរ ៉ិដោគបានមួយ ដវើយបានែឹកនាំយា៉ៃង
ជាំនញដលើគែនីបណ្តត ញសងគមរបស់ដយើង ដៅកន ងសត្វត្សរទី៍២១! ដយើងសូមជូនពរឱ្យាត់្ទទួលបាន
អ្វីខែលលអបាំស ត្ ដៅដពលាត់្បនតការស៉ិកាបរ ៉ិញ្ញា ប័រត្របស់ាត់្ ដៅោកលវ ៉ិទាល័យ Nottingham 
កន ងចរកភពអ្ង់ដគែស។ 
 
កាំែត់្សម្នគ ល់របស់អ្នកន៉ិពនធៈ ចង្រ្កក នសរម្នប់សល៉ិត្ជីវឧសម័ន អាចសតល់នូវការចមអ៉ិនបានយា៉ៃងលអ-
ោអ ត្ (ាម នខសសងប៉ៃេះពាល់ែល់បរ ៉ិោែ ន)  ន៉ិងដរបើរបាស់វត្ែ ធាត្ ដែើមខែលម្ននគ ែោពទាប ែែៈដពល
ខែលវាបដងកើត្បានសល៉ិត្សលម្ននត្ថ្មែបខនែម (ជីវធយូង) ដៅកន ងែាំដែើ រការ។ ការព៉ិដោធខែលបាន
ព៉ិពែ៌នដៅកន ងអ្ត្ែបទដនេះ បានលទធសលមកពីសាំែួររបស់ដយើងអ្ាំពីរបស៉ិទធសលរបស់ចង្រ្កក នទាាំង
ដនេះ ន៉ិងអ្ាំពីសលប៉ៃេះពាល់ដសសងៗាន ថ្នវត្ែ ធាត្ ដែើម ដៅដលើដពលដវោចមអ៉ិនអាហារ សីត្ ែហ ោព ន៉ិង
របស៉ិទធសលកដដៅ ។ ដយើងបានដរបើរបាស់គាំរចូង្រ្កក ន Novotera ពីអ្ងគការម៉ិនខមនរដាា ភ៉ិបាលខែលម្នន
ដ ម្ េះែូចាន ។ ដអ្កូអាស ីកាំព ងទទួលបានគាំរូខែកអ្ ីែ កជាដរចើន ខែលសល៉ិត្ដៅរបដទសថ្ង របស៉ិនដបើ
អ្នកម្ននចាំណ្តប់អារមមែ៍កន ងការទ៉ិញ សូមរបាប់ដយើងឱ្យែឹង (echoasia@echonet.org) ឬរកដមើលវា
ដៅកន ងសនន៉ិសីទកស៉ិកមម ន៉ិងអ្ភ៉ិវឌ្ឍន៍សវគមន៍របចាំពីរឆ្ន ាំមតងដលើកទី៦ ខែលបានដកើត្ដ ើងដៅទី
រកុងដ ៀងថ្ម៉ៃពីថ្ងៃទី ៣-៦ ខែត្ ោ ឆ្ន ាំ ២០១៧។ 
 
ន្ិយន្័យ 

ដៅកន ងរគួោរជាដរចើនខែលកាំព ងអ្ភ៉ិវឌ្ឍដៅដលើព៉ិភពដោក ការបាំដពញត្រមូវការថាមពល
របចាំថ្ងៃខែលរត្វូការសរម្នប់ចមអ៉ិនអាហារ គឺម្ននបនទ ក ន៉ិងចាំណ្តយដរចើន។ ជាសាំណ្តង វ ៉ិធីោស្រសត



ចមអ៉ិនអាហារខែលម្ននត្ថ្មែទាប ខែលរត្ូវការវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះត្៉ិច ែែៈដពលខែលការែ ត្កាន់ខត្លអ-
ោអ ត្ (ាម នខសសងប៉ៃេះពាល់ែល់បរ ៉ិោែ ន) ន៉ិងម្ននរបស៉ិទធសល កាំព ងម្ននដៅករម៉ិត្ដៅថាន ក់រគួោរ។ វ ៉ិធី
ោស្រសតមួយ គឺចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សតាមសទេះ រត្ូវបានរចនដ ើង ដែើមបីបាំខលងជីវម្ន៉ៃសរងឹខែលខសអកដលើ
បរ ៉ិម្នែកាដបានត្៉ិចតួ្ច (ជាទូដៅពីកាកសាំែល់ ឬវត្ែ ធាត្ ដែើមខែលម្ននត្ថ្មែទាប) ដៅជាឧសម័នខែល
អាចដ េះបាន ដរបើសរម្នប់ចមអ៉ិនអាហារ (សូមដមើលការកររបស់បែឌ៉ិ ត្ Dussadee សរម្នប់ព័ត៌្ម្ននអ្ាំពី
រដបៀបចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សែាំដែើ រការ (ឆ្ន ាំ ២០១៣)។ 

 
ចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សសតល់នូវអ្ត្ែរបដយាជន៍ជាដរចើនដលើបដចេកដទសចមអ៉ិន ខែលកន ងដនេះឧស ឬ 

ជីវម្ន៉ៃសដសសងដទៀត្រត្វូបានែ ត្។ ចាំដវេះថ្នឧសម័នបនទ ប់បនសាំ (Pyrolysis - ចាំដវេះថ្នសម្នសធាត្ មួយ
ដដាយកាំដៅដៅកន ងអ្វត្ៅម្ននថ្នែយល់) ដៅកន ងចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស អ្ន ញ្ញា ត្ឱ្យម្ននការែ ត្កាន់ខត្លអ 
ន៉ិងម្ននរបស៉ិទធោព កាត់្បនែយខសសងខែលអាចបណ្តត លឱ្យម្ននបញ្ញហ ែល់ស ែោពធៃន់ធៃរ (Berkelaar 
2004)។ ដដាយោរចង្រ្កក នទាាំងដនេះរត្ូវបានរចនដ ើង ដែើមបីដរបើរបាស់បរ ៉ិម្នែជីវម្ន៉ៃសខែលម្នន
បរ ៉ិម្នែកាដបានត្៉ិចតួ្ច វាក៏អាចកាត់្បនែយយា៉ៃងខ្ែ ាំងនូវបរ ៉ិម្នែវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះខែលរត្ូវការសរម្នប់
ចមអ៉ិនអាហារសងខែរ។ ជាលទធសល រត្វូការដពលដវោ ន៉ិងថាមពលត្៉ិចសរម្នប់របមូលឧស ដវើយដែើម
ដ ើមួយចាំនួនតូ្ចរត្ូវបានកាត់្បនែយ ជាព៉ិដសសដៅដពលដរបើវត្ែ ធាត្ ដែើមកាកសាំែល់ខែលម្ននគ ែ
ោពទាប ឬកាកសាំែល់អាចរត្ូវដរបើជាំនួសដ ើបាន។ កន ងករែីែែេះ ចង្រ្កក នទាាំងដនេះ ខងមទាាំងអាចជួយ
ដរបើ ឬស្រសូបយកកាដបាន ជាជាងបដចេញវាដៅកន ងែយល់ ឧទាវរែ៍ ដៅដពលខែលចាំដវេះបានដ េះអ្ស់ 
(សល៉ិត្សលកាកសាំែល់សមបូរកាដបាន ខែលម្ននគ ែោពែពស់មួយ បដងកើត្ដចញពីបរ ៉ិយាកាសខែល
ម្ននអ្ កស ីខសនទាបថ្នចង្រ្កក នសល៉ិត្ឧសម័ន) កាកសាំែល់ដនេះ រត្ូវបានដរបើជាជីវធយូងសរម្នប់ខកខរបែី 
(Hugill 2013)។ 

 
ឥ ូវដនេះម្ននការរចន ន៉ិងដរៀបចាំចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សជាដរចើន ។ ការរចនចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស

ខែលរ ញែយល់ពីដរកាមដ ើងដលើ សរម្នប់សល៉ិជីវធយូងាម នខសសង (TLUD) ដៅខត្ម្ននរបជារប៉ិយ ចង្រ្កក ន
ទាាំងដនេះកយស្រសួលបាំភែឺ ន៉ិងបកក ត់្ដភែើងរវ័សដ េះ។ 

 



 
របូទី១៖ ចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សសរម្នប់សល៉ិជីវធយូងាម នខសសង TLUD Novotera បានដរបើកន ងការព៉ិដោធដនេះ។ កាំែត់្សាំាល់ថ្ន

ការដរបើរបាស់កកហ រអ្គគ៉ិសនីសរម្នប់ការរ ញែយល់ពីដរកាមដ ើងដលើ (photo credit: Boonsong Thansrithong)។ 
 

 

 
របូទី២៖ ជដរមើសថ្នការរចនចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សកន ងរគួោរដសសងៗាន  (Dussadee 2013)។ 

 
ដដាយដរបើចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស ខែលរ ញែយល់ពីដរកាមដ ើងដលើាម នខសសង ខែលម្ននកាំោាំង

កកហ ររ ញែយល់ោមចាមួយ (រូបទី១ ន៉ិងទី២) ប គគល៉ិកដៅដអ្កូអាស ីបានដរៀបចាំព៉ិដោធន៍មួយ ដែើមបី
ោកលបងលទធោព ន៉ិងអ្ន វត្តជាក់ខសតង ថ្នការដរបើរបាស់វត្ែ ធាត្ កន ងស្រសុកដសសងៗ ខែលអាចរកបាន វត្ែ 
ធាត្ ខែលខសអកដលើកាដបាន កាកសាំែល់អ្ន សលជាចាំដវេះ។ ដយើងបានោកលបងអ្កក ម សាំបករាប់
កាដវវ អាចម៍រណ្ត ន៉ិងសនូលដពាត្ ខែលទាាំងអ្ស់ដនេះម្ននដៅកន ងអ្ន សលកស៉ិកមម ដវើយជាធមមតាអាច
រកបានដដាយម៉ិនបាច់ចាំណ្តយ ខែលម្ននដៅោគខ្ងដជើងរបដទសថ្ង។ ដយើងចង់បញ្ញា ក់ពីរបស៉ិទធសល
កាំដៅថ្នរបដភទចាំដវេះនីមួយៗ សីត្ ែហ ោពខែលវាបានដ េះ ន៉ិងដពលដវោថ្នការែ ត្វត្ែ ធាត្ នីមួយៗ។ 

 
សមាា រៈ ន្ិងវិ ៊ីសាង្ក្សត 

ព៉ិដោធន៍ដនេះរត្ូវបានដធវើដ ើងដៅខែត្ ោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដៅមជឈមែឌ លសលប៉ៃេះពាល់ដអ្កូអាស ី
របចាំដៅដ ៀងថ្ម៉ៃរបដទសថ្ង។ ដៅកន ងឱ្កាសដាច់ដដាយខ កពីាន ចាំនួនរបាាំ សម្នា រៈអ្ន សលជាកាក

ែយល់រ ញពីដរកាមដ ើងដលើ ែយល់ធាក់ពីដលើច េះដរកាម 

ែយល់រ ញពីចាំដវៀង 



សាំែល់ ខែលអាចរកបានដៅកន ងស្រសុក ម្ននចាំនួនបួនដសសងាន  (សាំបកកាដវវ, អាចម៍រណ្ត, សនូលដពាត្ 
ន៉ិងអ្កក ម) រត្ូវបានែ ត្ដដាយដរបើចង្រ្កក នចមអ៉ិនជីវធយូង Novotera (រូបទី១) ខែលជាការរចនចង្រ្កក នរ ញ
ែយល់ពីដរកាមដ ើងដលើ សរម្នប់សល៉ិត្ជីវធយូងាម នខសសងរបស់ TLUD មួយ ខែលដរបើកកហ រមួយបក់ឱ្យ
ែយល់ពីខ្ងដរកាមដ ើងដលើ (រូបទី១)។ 
 

ចាំដពាេះរបដភទវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះនីមួយៗ ដយើងបានកត់្រតាដពលដវោខែលទឹក ១លីរត្រត្វូព េះ ដពល
ដវោសរ បថ្នការែ ត្វត្ែ ធាត្ ចាំដវេះនីមួយៗ សីត្ ែហ ោពរបស់ឧបករែ៍ែ ត្តាាំងពីចប់ដសតើមរវូត្ែល់
ចប់ ន៉ិងទាំងន់ថ្នវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះខែលបានចាំណ្តយដៅដពលបចេ ប់។ ដយើងបានដរបើព័ត៌្ម្ននដនេះ ដែើមបី
គែនរបស៉ិទធសលកដដៅ ថ្នវត្ែ ធាត្ ដែើមនីមួយៗ ដៅដពលខែលបានែ ត្ដៅកន ងចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស
ដដាយដរបើសមីការែូចខ្ងដរកាម៖ 

របស៉ិទធសលកាំដៅ = 
ថាមពលកាំដៅឱ្យទឹកព េះ  (𝐽) + ថាមពលបដងកើត្ចាំហាយទឹក (𝐽)

(ថាមពលកន ងចាំដវេះសៃួត្ (𝐽) − ថាមពលដែើមបីសមៃួត្ចាំដវេះ (𝐽) − ថាមពលដៅសល់កន ងធយូង (𝐽)
  

 
ដយើងបានរកាយា៉ៃងខ្ា ប់ែាួននូវម្ន៉ៃសចាំដវេះែាំបូងឱ្យដងរ ដៅដលើរបដភទចាំដវេះកន ងអ្រតា ៦០០

រកាមកន ងមួយរពឹត្ត៉ិការែ៍ខែលដ េះ។ ដយើងបានចត់្ទ កចាំនួនដនេះ ជាចាំនួនចាំដវេះសមស្រសបមួយ ដដាយ
ខសអកដលើទាំវាំថ្នចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស ន៉ិងតាមបទព៉ិដោធន៍ពីម នៗ។ ដយើងបានដរបើការសនមត់្ ន៉ិង
ព័ត៌្ម្ននែូចខ្ងដរកាម ដៅកន ងការវាយត្ថ្មែរបស់ដយើង ដលើទ៉ិននន័យខែលបានកត់្រតា៖ 
 
ការសនមត់្ 

ចាំែ េះសាំដែើ មថ្នចាំដវេះគឺសូនយ (ម្ននន័យថាវាសៃួត្ខចសខត្មតង) 
ទាំវាំថាមពលថ្នដសេះគឺសូនយ (ម្ននន័យថាធយូងទាាំងអ្ស់រត្ូវបានដ េះ)   
ម៉ិនវួត្កន ងអ្ាំ  ងែាំណ្តក់កាលដតត ដទ 

 

លកខែែៈសមបត្ត៉ិថ្នចាំដវេះ (ត្ថ្មែកាំដៅថ្នវត្ែ ធាត្ សៃួត្ (ECN Phyllis))  
អ្កក ម ១២,២៧  MJ/គី ូរកាម 
សាំបករាប់កាដវវ ១៩,០៧  MJ/គី ូរកាម 
អាចម៍រណ្ត ១៨,១២  MJ/គី ូរកាម 
សនូលដពាត្ ១៦,៣៨  MJ/គី ូរកាម 

 

លកខែៈសមបត្ត៉ិថ្នទឹក (ោកលបងការដាាំទឹកឱ្យព េះដៅឆ្ន ាំ២០១៤)  
សីត្ ែហ ោពែាំបូង ២០ អ្ងាដស 
សីត្ ែហ ោពព េះ ១០០ អ្ងាដស 
កាំដៅថ្នចាំហាយទឹក ២.២៥៧.០០០ J/គី ូរកាម 
កាំដៅទឹកជាក់ោក់ ៤.១៨៦ J/គី ូរកាម/K 
ែង់ស ីដត្ទឹកដៅសីត្ ែហ ោព ១០០អ្ងាដស ០,៩៥៨៤ គី ូរកាម/លីរត្ 



ដយើងបានកត់្រតាទ៉ិននន័យសីត្ ែហ ោព ដដាយដរបើឧបករែ៍វាស់កដដត  EasyLog ន៉ិងកាំែត់្រតា
ទ៉ិននន័យ USB ខែលដយើងបានដាក់ដៅចដនែ េះអ្ណ្តត ត្ដភែើង ន៉ិងខ្ងដលើចង្រ្កក ន ខែលកាំដសៀវទឹករត្ូវបាន
ដាក់ (រូបទី១)។ ដយើងចប់ដសតើមកត់្រតាដពលដវោ ន៉ិងទ៉ិននន័យសីត្ ែហ ោព ដៅដពលខែលដយើងបានគ៉ិត្
ថា ចាំដវេះកាំព ងដ េះដដាយែែួនឯង ជាធមមតាកន ងរយៈដពលពីរបីនទីថ្នការអ្ ជរកដាសមួយ ឬពីរសនែឹក 
ដៅខ្ងដលើបងអស់ថ្នចាំដវេះ។ ដយើងបានចត់្ទ កថា រពឹត្ត៉ិការែ៍ែ ត្មួយរត្ូវបានបចេ ប់ដៅដពលខែល
សីត្ ែហ ោពធាែ ក់ច េះដរកាម ៤០អ្ងាដស។ ដយើងបានបចេ ប់ការព៉ិដោធទាាំងស្រសុងកន ងរយៈដពលពីរ 
សបាត វ៍ ដដាយដជៀសវាងការផ្លែ ស់បតូរសាំខ្ន់ៗ ដៅកន ងលកខែែឌ អាកាសធាត្ កន ងត្ាំបន់ ន៉ិងសីត្ ែហ ោព
ថ្នែយល់។ 
 
េទ្ធផេ  

លទធសលកន ងតារាងទី១ បកហ ញថា គាំរូឧបករែ៍សល៉ិត្ហាគ សដរបើកន ងការព៉ិដោធដនេះ ដ េះដ ើង
នូវកដដៅ ដតត ខ្ែ ាំងកន ងរយៈដពលែែី ជាមួយនឹងសីត្ ែហ ោពអ្ត្៉ិបរម្នដ ើងែល់ចដនែ េះពី ៦០០ ដៅ ៧៥០
អ្ងាដសដៅរគប់របដភទវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះ។ ដៅដពលខែលដភែើងបានដ េះដ ើង ទឹកមួយលីរត្បានដាាំឱ្យព េះ
កន ងរយៈដពលជាមធយមត្៉ិចជាង ៨នទី (តារាងទី១)។ ចាំដវេះថ្នឧសម័នបនទ ប់បនសាំ រត្ូវបានដគសដងកត្
ដ ើញដៅកន ងរពឹត្ត៉ិការែ៍ដ េះនីមួយៗ ខែលបកហ ញដដាយអ្ណ្តត ត្ដភែើងពែ៌ដែៀវដចញពីរនធែយល់តូ្ចៗ
ដនេះ ន៉ិងវត្តម្ននថ្នអ្ណ្តត ត្ដភែើងខែលាម នខសសង។ 
 
តារាងទី១៖ ដពលដវោ សីត្ ណ្តហ ោព ន៉ិងការវាស់សទង់ថាមពលពីរបដភទចាំដវេះបួនរបដភទដសសងាន  បាន
ឆ្បដ េះដៅកន ងចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ ស។ ដលែគឺជាមធយមោគថ្នការែ ត្ចាំនួនរបាាំោរ។  

 
 សាំរក្ារ់កាអ េ អាចម៍រណា សនេូអោត េរក ម 

រយៈដពលដាាំទឹកព េះ (នទី) ០៣:៥១ ០៤:៤៤ ០៧:៤៥ ០៤:០៣ 
មធយមោគសីត្ ែហ ោពថ្នអ្ាំ  ងដពល
ែ ត្ (oC) (អ្ងាដស) 

២៦៩ ២១៨ ២០០ ២០១ 

សីត្ ែហ ោពអ្ត្៉ិបរម្ន (oC) (អ្ងាដស) ៦៥៨ ៧១៦ ៦១៥ ៧៤៦ 
ថាមពលកន ងអ្ាំ  ងែាំណ្តក់កាលដតត   
(kW) (គី ូវា៉ៃត់្) 

១,៣៨ ១,៤៣ ១,១៣ ០,៧៤ 

ថាមពលកន ងអ្ាំ  ងែាំណ្តក់កាល
រត្ជាក់ (kW) (គី ូវា៉ៃត់្) 

០,៧៤ ០,៧៧ ០,៩៥ ១,២៨ 

ម្ន៉ៃសដសេះ/ ជីវធយូង (រកាម) ១១,៨២ ១១,៧២ ៦២,២៦ ១០៧,២២ 
ោគរយថ្នជីវធយូងខែលដៅសល់ (%) ២ ២ ១០ ១៨ 

 
អ្កក មបានដ េះដតត ជាងដគបាំស ត្ ន៉ិងដលឿនបាំស ត្ (តារាងទី១ ន៉ិងរូបទី៣) ដៅដពលខែលសនូល

ដពាត្ម្ននសីត្ ែហ ោពអ្ត្៉ិបរម្នទាបជាងដគបាំស ត្ ដវើយដ េះបានយូរបាំស ត្ (រូបទី៣)។ អ្កក មម្នន
របស៉ិទធសលកាំដៅែពស់បាំស ត្ថ្នរបដភទវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះទាាំងបួនដៅកន ងព៉ិដោធន៍ដនេះ គឺរបស៉ិទធសល ៩,១% 



(រូបទី៤)។ អ្កក មក៏បានសល៉ិត្ជីវធយូងខែលម្ននអ្រតាែពស់ជាងដគ ដបើដរបៀបដធៀបនឹងរបភពចាំដវេះែថ្ទ
ដទៀត្ ខែលរត្ូវបានកាត់្បនែយដសទើរខត្ទាាំងស្រសុងដៅជាដសេះ (តារាងទី១)។ 
 

 
 
របូទី៣៖ ខែសដកាងសីត្ ែហ ោពពីការវាស់ខវងជាមធយម ខែលរតូ្វបានដធវើដ ើងកន ងអ្ាំ  ងដពលវែតថ្នការែ ត្ចាំនួនរបាាំែង សរម្នប់
វត្ែ ធាត្ ចាំដវេះនីមួយៗបួនរបដភទដសសងាន  ។ ចាំណ្តាំថាខែសដកាងរត្ូវបានដធវើឱ្យរលូនដដាយដរបើម ែករឡាំដា ដវើយរបខវលជា
ម៉ិនទាក់ទងនឹងត្ថ្មែដលែខែលបានបកហ ញខ្ងដលើដទ។ 

 
ត្ថ្មែែពស់មួយសរម្នប់របស៉ិទធសលកាំដៅ គឺគួរឱ្យចង់បាន។ ម៉ៃូខែលចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សដសសងៗ 

បានទាមទាររបស៉ិទធសលកដដៅ ពី ៣០ ដៅ ៥០ោគរយ។ ដទាេះបីជារបស៉ិទធសលកាំដៅអាចខរបរបួល
អាស្រស័យដលើកតាត ដសសងៗ ែូចជារបភពដរបងចាំដវេះ ចាំែ េះសាំដែើ ម ន៉ិងអាយ កាលថ្នសម្នា រៈក៏ដដាយ 
ការដធវើដត្សតរបស់ដយើងម៉ិនខែលសដរមចបាននូវរបស៉ិទធសលកាំដៅធាំជាង ១០ោគរយ ដ ើយ។ 
 
 

ខខសអកាងម យមភាគស៊ីត ណ្ហ ភាពនន្វតថ ធាត អែើម
ចាំអ េះអផសងាន  

សាំបករាប់កាដវវ 
សនូលដពាត្ 

អ្កក ម 

អាចម៍រណ្ត 

សី
ត្ ែ

ហោ
ព 

(o C
) 

ដពលដវោ (នទី) 



 
 

របូទី៤៖ របស៉ិទធសលកាំដៅ ន៉ិងសីត្ ែហ ោពអ្ត្៉ិបរម្នថ្នរបដភទវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះដសសងៗាន  
 
អសចកត៊ីសន្និដាា ន្ 

ដយើងរត្ូវការព៉ិដោធបខនែមដទៀត្ ម នដពលខែលដយើងអាចបដងកើនរបស៉ិទធសលកដដត ថ្នគាំរចូង្រ្កក ន
ដនេះ ន៉ិងកាំែត់្បរ ៉ិម្នែ ឬម្ន៉ៃស់កន ងករម៉ិត្លអបាំស ត្ថ្នរបដភទចាំដវេះនីមួយៗ សរម្នប់ែ ត្ឱ្យម្ននរបស៉ិទធ
ោពបាំស ត្។ ដទាេះជាយា៉ៃងណ្តក៏ដដាយ ដយើងបានរកដ ើញថា របដភទវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះខែលបានោក
លបងនីមួយៗ អាចរត្ូវបានដរបើជារបភពចាំដវេះខែលសមស្រសប ដវើយនឹងដ េះបានលអដៅកន ងគាំរូថ្នការ
ដ េះដដាយរ ញែយល់ពីដរកាមដ ើងដលើដនេះ។ សាំបករាប់កាដវវ អាចម៍រណ្ត សនូលដពាត្ ន៉ិងអ្កក ម ទាាំង
អ្ស់ដនេះអាចរកបានដៅកន ងស្រសុក ដវើយម្ននត្ថ្មែដថាក ន៉ិងអាចទទួលបានយា៉ៃងកយស្រសួលដៅអាស ី 
អាដគនយ៍។ វាកយបកក ត់្ឱ្យដ េះ ន៉ិងដ េះរវ័សកន ងរបព័នធចង្រ្កក នសល៉ិត្ហាគ សដនេះ។ អ្កក មជារបភព
ចាំដវេះលអជាព៉ិដសស វាដ េះបានលអជាងរបភពចាំដវេះដសសងដទៀត្ ដវើយបានបដងកើត្លទធសលជីវធយូងែពស់
ជាងដគ ខែលជាលទធសលសល៉ិត្សលកាកសាំែល់បនទ ប់បនសាំ ខែលអាចរត្ូវបានដរបើដែើមបីខកខរបែី។ 

 
ដយើងបានកត់្សម្នគ ល់ដ ើញថា ម្ននគ ែវ ៉ិបត្ត៉ិ មួយចាំនួនថ្នចង្រ្កក នជីវធយូង Novotera :  

១) ចង្រ្កក នរត្ូវខត្រត្វូបានសទ កជាម នដដាយវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះ ពីដរពាេះវាព៉ិបាកកន ងការបខនែមវត្ែ ធាត្ ចាំដវេះ
កន ងអ្ាំ  ងដពលកាំព ងចមអ៉ិនអាហារ ២) ការខកត្រមូវសីត្ ែហ ោពអ្ាំ  ងដពលកាំព ងចមអ៉ិនអាហារ គឺព៉ិបាក។ 
ន៉ិងទី ៣) គាំរូព៉ិដសសដនេះ ដរបើកកហ រអ្គគ៉ិសនីមួយ ដែើមបីរ ញែយល់ពីខ្ងដរកាម។ កកហ រមួយខែលម្នន
ដលបឿនអាចខកត្រមូវបាន នឹងជួយឱ្យអ្នកដរបើរបាស់បដងកើន ឬបនែយលាំវូរែយល់ ខែលអាចជាំនេះបញ្ញហ រត្តួ្
ព៉ិន៉ិត្យសីត្ ែហ ោពែល់ករម៉ិត្ណ្តមួយខែលចង់បាន។ 
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Thermal Efficiency of Fuel Types

Thermal Efficiency (%) Max Temperature (oC)

្រសទិ្ធផេកាំអៅនន្្រអេទ្វតថ ធាត ចាំអ េះអផសងៗាន  
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            របស៉ិទធសលកាំដៅ (%)             សតី្ ែហ ោពអ្ត្៉ិបរម្ន (oC) 

សាំបកការដវវ អាចម៍រណ្ត សនូលដពាត្ អ្កក ម 
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