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កមមវតថុៃនគំេ ង 2 

 

•   ែស្វងយលព់ីបេចចកវទិយថមពលបចចុបបននរួមបញចូ លបេចចកវទិយថមពលែដលមន

្រ បន់ិងថមពល ្អ ត 

 

•  គុណសមបត្តិ គុណវបិត្តិ និងដំេណើ ករ របសប់េចចកវទិយនិមួយៗ ្រតូវបនពនយល ់

 

• បេចចកវទិយថមពលបចចុបបនន ែដលកំពុងេ្របើ្របសេ់នកនុង្របេទសកមពុជនិងេនកនុង

តំបន ់
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3 

មតិក 
 

ែផនកទី១ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់

១.១ េសចក្តីែណន ំ

១.២ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់

១.៣   បេចចកវទិយ េ ងច្រកអគគិសនីេដើរេ យថមពលកំេ  

 

ែផនកទី២ បេចចកវទិយ ថមពល ែដលកតប់នថយ ករបំពុលបរ ិ ថ ន 

២.១ បេចចកវទិយ ្អ តេដើរេ យធយូងថម 

២.២   បេចចកវទិយ េ ងច្រកអគគិសនីេដើរេ យថមពលនុយេក្លែអរ 



១.១ េសចក្តីែណន ំ 4 

េសចក្តីែណនំ សេងខបមន  
 
 
• ករបំែលងថមពល  (Energy conversion) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល បចចុបបនន (Current energy 
technologies) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល ្អ តេដើរេ យធយូងថមែដលមន
្រ ប់ (Clean coal technologies) 



ករបំែលងថមពល សំ បធ់យូងថម  5 

ឧទហរណ៍សំ ប់ករបំែលងថមពល េចញពីធយូងថម េទជផលិតផលថមពល
េផ ងៗ  % 
 

ធយូងថម 

វធិី ្រស្តបំែលង
េ យកំេ  

ផលិតផលដំបូង ករបំែលង ទីផ រ 

បំែបកេ យ
កំេ  

េ យវធិីបំ 
ណិតឧសម័ន 

េ យករ
ដុត 

ធយូង 

ជីវឥនធនៈ 

េ្របងឧសម័ន 

កំេ  

ធយូង 

រធតិគីមី 
អុី្រដូែសន 

អគគិសនី 

កំេ  

តួប៊ីនឧសម័ន 

ម៉សុីនេភ្លើង 

ម៉សុីន
ចំ យទឹក 

រក
ទុក 

រក
ទុក 
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េសចក្តីែណនំ សេងខបមន  
 
 
• ករបំែលងថមពល  (Energy conversion) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល បចចុបបនន (Current energy technologies) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល ្អ តេដើរេ យធយូងថមែដលមន
្រ ប់ (Clean coal technologies) 



បេចចកវទិយ ថមពល បចចុបបនន 7 

 
បេចចកវទិយចំេហះពីរ្របេភទែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់ករដុតធយូងថម្របេភទ
េផ ងៗ   ដូចជ (lignite, anthracite and bituminous) : 
 
 Pulverized Fuel Combustion (PFC) (សំ ប់ធយូងថមែដលមនគុណភពខពស់ 

ដូចជ  Bituminous និង Anthracite) 

 Fluidized Bed Combustion (FBC) (សំ ប់ធយូងថមែដលមនគុណភពទប ដូច
ជ  Lignite) 

 
បេចចកវទិយេផ ងៗ ែដលកំពុងបនេ្របើ្របស់េនកនុងេ ងច្រកផលិតថមពលអគគិ
សនីមន: 
 
 ម៉សុីនទួប៊ីន ឧសម័ន (Gas Turbine Power plants) 
 ម៉សុីនេដើរេ យវដ្តបន ំ (Combined Cycle Power Plants) សំ ប់បន ំ

រ ងទួប៊ីនឧសម័ននិងទួប៊ីនចំ យទឹក 



១.១ េសចក្តីែណន ំ 8 

េសចក្តីែណនំ សេងខបមន  
 
 
• ករបំែលងថមពល  (Energy conversion) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល បចចុបបនន (Current energy 
technologies) 
 

• បេចចកវទិយ ថមពល ្អ តេដើរេ យធយូងថមែដលមន្រ ប ់(Clean 

coal technologies) 



បេចចកវទិយ ថមពល ្អ តេដើរេ យធយូងថមែដលមន្រ ប ់ 9 

បេចចកវទិយ ថមពល ្អ តរមួមន  : 
 
១ . ករកត់បនថយឧសម័នបំពុលបរ ិ ថ ន: 

 កត់បនថយ មរយៈ ករចំ ញ់ឧសម័ន ម្របព័នធបន្តុំ (Stack Gas 
Treatment) –  ចដកេចញ ភគល្អិត បន ៩៩% និងឧសម័ន 
SOx បន ៩៧% 

 បេញចញឧសម័ន CO2, NOx កនុងកំរតិទប 
 

២ . ករេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង មរយៈចំេហះ : 
 ្របព័នធបេញឆ ះឈនមុខ មរយៈករបញ់្រពួសធយូងថម 

(Advanced Pulverized Fuel Combustion‐PFC) 
 ្របព័នធបេញឆ ះឈនមុខ មរយៈែ្រគដុតធយូងថម (Advanced 

Fluidized Bed Combustion‐FBC) 
 ្របព័នធផគុំបញចូ លវគគដំេនើរករ (Integrated Gasification Combine 

Cycle‐IGCC)  



្របពន័ធផគុ ំបញចូ លវគគដំេនើរករ (Integrated Gasification Combine Cycle‐IGCC)   10 
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្របព័នធផគុំបញចូ លវគគដំេនើរករ (Integrated Gasification Combined Cycle‐ IGCC) 



១.២ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់ 11 

• ឥនធនៈ (Fuels) 
 

• មូល ្ឋ នម៉សុីនម៉ស៊ូត (Diesel engine basics) 
 

• វដ្តដំេណើ រកររបស់ម៉សុីនេដើរេ យថមពលកំេ  
(Basic principles of thermal engine working cycles) 
 

• បេចចកវទិយ រអីគគិសនីខន តធំ (Large hydro‐energy 
technology) 
 



ឥនធនៈ (Fuels)  12 

ឥនធនៈ  ឥនធនៈ  

េ្របងផូសុីល  (ធយូងថម េ្របងកត 
និង ឧសម័នធមមជតិ 

េ្របងផូសុីល  (ធយូងថម េ្របងកត 
និង ឧសម័នធមមជតិ 

េ្របងនុយេក្លែអរ (អ៊ុយ ៉
ញូម ភ្លុយតូនីញូម) 

េ្របងនុយេក្លែអរ (អ៊ុយ ៉
ញូម ភ្លុយតូនីញូម) 

េ្របងករេកើតេឡើងវញិ 
(ជីវមស៉) 

េ្របងករេកើតេឡើងវញិ 
(ជីវមស៉) 

កកសំណល ់(្រកុង និង
កសិកមម) 

កកសំណល ់(្រកុង និង
កសិកមម) 
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្របពន័ធថមពលពភិពេ ក េនឆន  ំ២០១០ (Mtoe) 

ធយូងថម  

ឧសម័នធមមជតិ 

េ្របងកត 

េ្របងនុយេក្លែអ
រ  

េ្របងករេកើត
េឡើងវញិ  

ឧស ហ
កមម 

ករដឹក
ជញជូ ន 

គរ 

េផ ងៗ 

ករបំែលង 
(េ្របងឥនធនៈផូ

សុីល) 

អគគិសនី និង កំ
េ  

ករបតប់ងេ់ យ រករបំ
ែលង 

ករបតប់ងន់ិងេ្របើ
្របសេ់ននីង
កែន្លងផលតិ 
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េ្របងេឆ 

មស៉ុីនដុតកំេ  

ឧសម័នដប 

ងំសំ បរ់ថយន្ត 

ផលិតផលគីមី 

ងំសំ បយ់ន្តេ ះ 

មស៉៊ូត 

េ្របងរអំិល ្រកមួន និង េ្របង សំ ប់
ប៉ូ  

េ្របងធងន ់សំ ប ់ន  េ ងច្រក និង 
កែន្លងផគតផ់គងទ់ឹកេក្ត  

េកស៊ូសំ បអ់៊ុតថនល ់
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វធិី ្រស្តវភិគធតុផ ំរបស់ធយូងថម : 
 
 វធិី ្រស្តវភិគធតុផ ំ េគល (Proximate analysis): 
     - កំណត់បរមិណកបូន(FC),  
     - ធតុេហើរ(VM),  
     - សំេនើម (M),  
     - េផះ (A) 
  Mw + VMw + FCw + Aw=100%  (wet sample,w) 
       Cd + Vd + Ad      = 100%  (dry sample) 
 
 វធិី ្រស្តវភិគធតុផ ំ លំអិត (Ultimate analysis): 
       -  កបូន (C), អុី្រដូែសន (H), ព ន់ធ័រ(S), អុកសុីែសន       
          (O), ស៊ូត(O),    
            - េផះ(A) និង សំេនើម (M).  
 
    According to ASTM: 
    C + H + S + O + N + A + M = 100% 
 



ឥនធនៈ (Fuels)/ អំនចកេំ  (Heating value)  16 

ករ ស់កំរតិអំនចកំេ របស់េ្របង គឺេធ្វើបន មរយៈករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
Bomb Calorimeter ។ 
 
អំនចកំេ គឺជបរមិណកំេ ែដលបនបេញចញកនុងចំេហះេ្របងមួយខន ត
ម៉ស ែដលមនខន ត (kJ/kg, kCal/kg)។ 
 
េគែចកអំនចកំេ  ជពីរ្របេភទ  : 
 
 អំនចកំេ  ខពស់ HHVេនេពលមនករករជេញើសរបស់ចំ យទឹកបនទ ប់
ពីចំេហះ 
 អំនចកំេ  ទប LHV  េនេពលគម នករករជេញើសរបស់ចំ យទឹកបនទ ប់
ពីចំេហះ 



១.២ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់ 17 

• ឥនធនៈ (Fuels) 
 

• មូល ្ឋ នមស៉ុីនមស៉៊ូត (Diesel engine basics) 
 

• វដ្តដំេណើ រកររបស់ម៉សុីនេដើរេ យថមពលកំេ  
(Basic principles of thermal engine working cycles) 
 

• បេចចកវទិយ រអីគគិសនីខន តធំ(Large hydro‐energy 
technology) 
 



មូល ្ឋ នមស៉ុីនមស៉៊ូត (Diesel engine basics) 18 
 
 ករ្របតិបត្តិ/លកខ័ណ្ឌ តំេណើ រករ 
 ្របព័នធម៉សុីន/វគគតំេណើ រករ 
 
 



មូល ្ឋ នមស៉ុីនមស៉៊ូត (Diesel engine basics) 19 

 គុណសមបត្តិរបស់មស៉ុីនមស៉៊ូត 
 

- ងយ្រសួលកនុងករបេងកើត និងតំេឡើង 
- មន្រគប់ទំហំស្តង់ រ 
- ចេឆ្លើយតបេទនឹងបនទុកបនេលឿន  
- កំ តបង់តិចអំឡុងេពលរក ទុក 
- ្រតូវករកែន្លងតូច 
- ចចប់េផ្តើម និងបញឈប់មួយរេំពច្រតូវ
ករទឹកតិចសំ ប់បញចុ ះ្រតជក់  
- េ្របើេដើមទុនវនិិេយគតិច ្រតូវករ  
បុគគលិក្របតិបត្តិ និងឃ្ល ំេមើលតិច ទិនន
ផលខពស់ ពីេ្របងេទអគគីសនី 
- ្រតូវករ ករងរសំណង់តិច 
- ច ំងេនកែន្លងែកបរបនទុក  
- គម នបញ្ហ រេរឿងេផះ និងធូលី 
- ងយ្រសួលេផ ើមរអំិល 
 

  គុណវបិត្តិរបស់មស៉ុីនមស៉៊ូត 
 

- តំៃល្របតិបត្តិខពស់  
- តំៃលែថទំ និងេផ ើមរអំិលខពស់ 
- ទំហំម៉សុីនមនកំណត់  
- បញ្ហ សំេលង 
- មិន ចផគត់ផគង់េលើសបនទុក 
- ែផ ងពុល 
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 ទំហំម៉សុីនមនចប់ពី ១-១000 kW 

  បេញចញថមពលអគគីសនីកនុងទំរង់ ២ ្វ   រ៣ឺ ្វ  

  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ភគេ្រចើនេន េ ងច្រក មនទីរេពទយ ស ្ឋ គរ គរ
ធរណៈ  និងអគគីសនីជនបទ ។ល។ 

 េភ្លើងអគគីសនី ចមនតំៃលៃថ្ល េ យ រតំៃលខពស់របស់េ្របងម៉ស៊ូត 

 តំៃលឯក របស់ម៉សុីនេភ្លើងទបជងេ ងច្រកធយូងថម 
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វដ្តតំេណើ រកររបស់ម៉សុីនម៉ស៊ូត 

វគគតំេណើ រកររបស់ម៉សុីនម៉ស៊ូត 

វគគបឺត វគគបំែណន វគគផទុះេឆះ វគគបេញចញេចល 



១.២ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់ 22 

• ឥនធនៈ (Fuels) 
 

• មូល ្ឋ នម៉សុីនម៉ស៊ូត (Diesel engine basics) 
 

• វដ្តដំេណើ រកររបស់មស៉ុីនេដើរេ យថមពលកេំ  (Basic principles 
of thermal engine working cycles) 
 

• បេចចកវទិយ រអីគគិសនីខន តធំ(Large hydro‐energy 
technology) 
 



វដ្តដំេណើ រកររបស់មស៉ុីនេដើរេ យថមពលកេំ   23 

មនវដ្តដំេណើ រករចំនួនបីសំខន់ែដលកំពុងបនេ្របើ្របស់កនុង
េ ងច្រកអគគិសនីដូចជ: 
 
 វដ្តេរន៉គីន (Rankine cycle )  សំ ប់ទួប៊ីនចំ យទឹក 
 
 វដ្តេ្របយតុន (Brayton cycle )  សំ ប់ទួប៊ីនឧសម័ន 
 
 វដ្តបន ំ (Combined cycle)  សំ ប់ទួប៊ីនចំ យទឹក  និងទួប៊ីន
ឧសម័ន 
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គំនួសបំ្រពួញ មញញពីតំេណើ រករបស់ចំ យទឺកកនុងវគគេរន៉គីន  (Rankine cycle )  
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ទិនននយ័្របសិទធភពរបសេ់ ងច្រកអគគិសនីេដើរេ យថមពលចំ យទឹកេផ ងៗ 



វដ្តេ្របយតុន (Brayton cycle )  27 
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វដ្តបន ំ រ ង វដ្ត  Brayton/Rankine 

ទិននផលរួម  
 	  +   ‐	 	  

 
  ែដលគឺជទិននផលរបស់វដ្ត

Brayton 
 

  ែដលគឺជទិននផលរបស់វដ្ត
Rankine 
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ឧទហរណ៍បង្ហ ញទិននផលរួមៃនវដ្តបន ំ 
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ករេ្រប បេធៀបរបស់េ ងច្រកេដើរេ យចំ យទីក មុន និង េ្រកយ េ្របើវដ្តបន ំ 

គុណសមបត្តិ:  ផ្តលទ់ិននផលខពស ់(កតប់នថយចំ យេលើេ្របងកនុងេពល្របតិបត្តិ) 
 
គុណវបិត្តិ :    តំៃល ងសងខ់ពស់ 



១.២ បេចចកវទិយ ថមពលែដលមន្រ ប ់ 31 

• ឥនធនៈ (Fuels) 
 

• មូល ្ឋ នម៉សុីនម៉ស៊ូត (Diesel engine basics) 
 

• វដ្តដំេណើ រកររបស់ម៉សុីនេដើរេ យថមពលកំេ  
(Basic principles of thermal engine working cycles) 
 

• បេចចកវទិយ រអីគគសិនខីន តធ(ំLarge hydro-energy technology) 
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Pico  0 kW – 5 kW 
Micro  5 kW – 100 kW 
Mini  100 kW – 1 MW 
Small  1 MW – 10 MW 
Medium  10 MW – 100 MW 
Large  100 MW+ 

 រអីគគិសនីគឺបនមកពីកំ ងំទឹកធ្ល ក់រកឺំ ងំទឹកហូរ។  េគ ច
ែចក រអីគគិសនីជេ្រចើនចំ ត់ថន ក់េទ មទំហំអនុភពបេញចញ។ 
រអីគគិសនីខន តធំ គឺអនុភពបេញចញរបស់  ្រតូវធំជង រេឺសមើ  ១០០

MW។ រអីគគិសនីខន តធំ ្រតូវករ ងទឹក រលឺំហូរទឹកធំ។ ចេធ្វើ

បនេន មទេន្លរ ៃដែ្រពកធំៗ។ 



បេចចកវទិយ រអីគគសិនខីន តធ ំ 33 

      
 
 
 

េ្រគ ងសំខន់ៗរបស់ រអីគគិសនីខន តធំមនដូចជ ងទឹក ទំនប់ ទ្វ រទឹក បំពង់បង្ហូរទឹក 
បនទប់ផលិតថមពល (ទួប៊ីន ល់ែទ ទ័រ ្រតង់ស្វូម៉ទ័រ) ទំនប់ទឹកជំនន់...។ 

រអីគគិសន ី



គុណសមបត្តិរបស់ រអីគគសិនខីន តធ ំ 34 

១. មិនមនករេ្របើ្របស់េ្របង ដូេចនះមនករបំពុលបរ ិ ថ នតិចតួច 
 

២. ទឹកែដលេ្របើ្របស់ បនមកពីវដ្តធមមជតិ 
 
៣. រអីគគិសនី េដើរតួសំខន់កនុងករកត់បនថយឧសម័នផទះកញច ក់ 
 
៤. មនករចំ យទបសំ ប់ករ្របតិបត្តិ និងតំែហទំ 
 
៥. បេចចកវទិយ រអីគគិសនីេនះ ផ្តល់រយៈេពលេ្របើ្របស់បនយូរ 



គុណវបិត្តិរបស់ រអីគគសិនខីន តធ ំ 35 

      
 
 
 

១. តំៃលវនិិេយគខពស់ 
 
២. ពឹងែផ្អកេលើភូគពព ្រស្ត (របបទឹកេភ្ល ង) 
 
៣. កនុងករណីខ្លះ បងកេ យមនជំនន់ និងបត់បង់ជីវតិសត្វៃ្រព 
 
៤. កនុងករណីខ្លះ េធ្វើេ យមនករបត់បង់ជំរក្រតី 
 
៥. បងកេ យមនករសទះដល់ករចល័តរបស់្រតី 
 
៦. កនុងករណីខ្លះេទៀត េធ្វើេ យខូចគុណភពទឹកេនកនុង ង រកឺនុង
ទេន្ល 
 
៧. កនុងករណីខ្លះ េធ្វើេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរលំេន ន្របជពលរដ្ឋ 
 
៨. រអីគគិសនីខន តធំ ្រតូវបនចត់ទុកថ មិនមននិរន្តរភព 
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• ្របពន័ធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊ីនចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊ីនឧសម័ន (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណល់េឡើងវញិ (Waste heat recovery) 
 

• ករផលិតរមួ (Co‐generation) 



្របពន័ធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system )  37 
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េនកនុងករដុតបេញឆ ះេ យ្រពួសធយូងថម (Pulverized coal combustion) ធយូងថម្រតូវ
បនេរៀបចំេ្រកមដំេណើ រករេមកនិចេដើមបីទទួលបន មទំហំ និងស ្ឋ ន 
េផ ងៗ។ ខងេ្រកមេនះគឺជគំនូសបំ្រពួញ បង្ហ ញពីដំេណើ រករៃន្របព័នធេរៀបចំ។ 
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• ្របព័នធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊ីនចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊ីនឧសម័ន (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណល់េឡើងវញិ (Waste heat recovery) 
 

• ករផលិតរមួ (Co‐generation) 
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្របព័នធដុតបេញឆ ះេ យករ្រពួសធយូងថម (Pulverized fuel combustion system) 



បេចចកវទិយដតុធយូងថម (Coal combustion technologies) 40 

្របព័នធដុតធយូងថមេ យែ្រគចំេហះ (Fluidized bed combustion system) 
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• ្របព័នធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊នីចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊ីនឧសម័ន (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណល់េឡើងវញិ (Waste heat recovery) 
 

• ករផលិតរមួ (Co‐generation) 
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គំេហើញែផនកខងកនុងៃនទួប៊ីនចំ យទឹក 

ទួប៊នីសំពធខពស់ 

ទួប៊នីសំពធទប 

ទួប៊នីសំពធទប 
លំហូរេទ្វរទិស 
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ទួប៊នីសំពធខពស់ 
ទួប៊នីសំពធ 
មធយម 

ទួប៊នីសំពធទប 

លែ់ទ ទរ័ 

ចំ យទឹកសំពធទប 
ចំ យទឹកសំ

ពធ 
មធយម 

ចំ យ
ទឹក 

សពំធ
ខពស ់

ករដុតកំ
េ

ចំ យ
ទឹកេឡើង
វញិ 

ទឹក មស៉ុនីបេងកើត
ចំ យទឹក 

មស៉ុនីបងកក
េញើស 

មស៉ុនីេភ្លើងេដើរេ យទួប៊នីចំ យទឹក េ្រចើនដំ ក់ 
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• ្របព័នធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊ីនចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊នីឧសមន័ (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណល់េឡើងវញិ (Waste heat recovery) 
 

• ករផលិតរមួ (Co‐generation) 



ទួប៊នីឧសម័ន (Gas turbine) 45 

 េ្រគ ងបណ្តុំ  និងគំេហើញែផនកខងកនុងៃនទួប៊ីនឧសម័ន 
 



ទួប៊នីឧសម័ន (Gas turbine) 46 

  គំេហើញទូេទរបស់ទួប៊ីនឧសម័ន 



មស៉ុីនេដើរេ យវដ្តផ ំ (Combined cycle power plant)  47 
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• ្របព័នធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊ីនចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊ីនឧសម័ន (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណលេ់ឡើងវញិ (Waste heat recovery) 
 

• ករផលិតរមួ (Co‐generation) 



ករ្របមូលថមពលសំណលេ់ឡើងវញិ (Waste heat recovery) 49 

  ករ្របមូលថមពលសំណលេ់ឡើងវញិ េនកនុងេ ងច្រកស្លែដក 



ករ្របមូលថមពលសំណលេ់ឡើងវញិ (Waste heat recovery) 50 

  ករ្របមូលថមពលសំណលេ់ឡើងវញិ េនកនុងេ ងច្រកសុីម៉ង ់



១.៣   បេចចកវទិយ េ ងច្រកអគគសិនេីដើរេ យថមពលកេំ  51 

• ្របព័នធេរៀបចំធយូងថម (Coal preparation system ) 
 
• បេចចកវទិយដុតធយូងថម (Coal combustion technologies) 
 
• ទួប៊ីនចំ យទឹក (Steam turbine) 
 

•    ទួប៊ីនឧសម័ន (Gas turbine) 
 

• ករ្របមូលថមពលសំណល់េឡើងវញិ (Waste heat 
recovery) 
 

• ករផលតិរួម (Co-generation) 
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ករផលិតរមួ (Co‐genera on)  គឺករផលិតអគគិសនីនិងកំេ រមួគន  ជពិេសសគឺ
ករផលិតចំ យទឹកេចញពីករផលិតថមពលអគគិសនី។ 
 
េ ងច្រកមួយចំនួន   ែដលកំពុងេ្របើ្របស់ ករផលិតរមួ  (Co‐genera on)  មនដូច
ជ េ ងច្រក្រក ស តំបញ គីមី ្រកេច សករស ដួងេ្របង ម៉សុីនកិន្រសូវ  ។ល។ 
 

ករផលិតរមួ (Co‐genera on)  ជមួយ Back pressure turbine 
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្របព័នធរមួរ ងកំេ និង នុភព មនគុណសមបត្តិដូចជៈ 
- មិន្រតូវករ្របព័នធចុះ្រតជក់ (ដូេចនះ កត់បនថយតំៃល ងសង់) 
- េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង នូវទិននផលរមួ (កត់បនថយចំ យេលើេ្របង) 

គុណសមបត្តិ 

េ ងច្រកអគគិសនី 
្របព័នធរមួរ ង
កំេ និង

នុភព 
(CHP) ម៉សុីនផលិត

ចំ យទឹក 

អគគិសនី 

 កំេ  

75%  ទិននផល 45% 
ទិននផល 

្របពន័ធបុ ណ ្របពន័ធរួមរ ងកំេ និង
នុភព 



ករផលិតរួម (Co-generation) 54 

គំនូសបំ្រពួញរបស់ករផលិតរមួ  (co‐generation) 


