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   ទិននន័យ្របតិបត្តិ ៃនករផលិតរមួ (Co-generation) 
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បេចចកវទិយ ្អ តេដើរេ យធយូងថម គឺជករ្របមូលផ្តុំៃនបេចចកវទិយែដលបនអភិវឌ
េដើមបីកត់បនថយករប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ នេនកនុងករផលិតថមពលេចញពីធយូង
ថម។ ឧសម័នបំពុលេផ ងៗែដលបេញចញពីករដុតធយូងថមមនដូចជ SOx, NOx, CO2 
និង PMs ្រតូវបនកត់បនថយរដឺកេចញ មរយៈ្របព័នធបេចចកវទិយ ្អ តេដើរេ យ
ធយូងថម។ 
  
បេចចកេទសខ្លះៗែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីសំេរចេគលេ មនដូចជ ករេ្របើ
្របស់ែរដ៉ូចជថមកំេបរេដើមបី ងយកធតុពុល និងករេ្របើ្របស់្របព័នធបំណិត
ឧសម័ន  (gasification) ករចំ ញ់ឧសម័នបេញចញេចលេ យចំ យទឹកេដើមបីដក
យកឧសម័ន Sox  ករចប់យកឧសម័នកបូនិច និងរក ទុក  (carbon capture and 
storage)  
 
បេចចកវទិយ ្អ តេដើរេ យធយូងថមទំងេនះមនៈ 
- ករបេងកើត និងករកត់បនថយឧសម័ន  NOx  
- ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 
- ករចប់យកឧសម័នកបូនិច និងរក ទុក 
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• ករបេងកើត និងករកតប់នថយឧសម័ន NOx  
  (NOx generation and reduction) 
 

 
• ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 
    (SO2 reduction) 
 

 
• ករចប់យកឧសម័នកបូនិច និងរក ទុក  
  (Carbon capture and storage) 
 
 
 



ករបំពុលរបស់ឧសម័ន NOx និង SOx  58 

 ឧសម័នNox និង Sox ែដលបន្រពែលងេចញេទកនុងបរយិកសបេងកើតបនជ
េភ្ល ង សុីត ែដលេភ្ល ងេនះបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន និង្របព័នធេអកូឡូសុី។ 



កំរតិបំពលុរបស់ឧសម័ន NOx និង SOx នេពលបចចុបបនន 59 
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ថ នភពបចចុបបនន ចំេពះករកត់បនថយឧសម័នពុលេ យ្របព័នធបណ្តុំ  

Roadmap technology publication of IEA 



បរមិណ សូត (N2) េនកនុងធយូងថម 60 

េឈម ះ សមពន័ធ បរមិណ េសថរភព 

Pyridine1 15-40% 
 

More stable 

Pyrrole1 60% Less stable 

Aromatic 
amines 

6-10% Stable 

1 រមួបញចូ លមន សំព័នធែដលបេងកើតេឡើងរបស់ពពួក រ ៉មូ៉ពី ២-៥
កងសមព័ន តូម 



យន្តករបេងកើត NOx  61 

‐  បេងកើតេ យកំេ  (Thermal NO) 

- បេងកើតេ យបំែបក (Prompt NO) 

- បេងកើតេ យេ្របង (Fuel NO: volatiles‐NO and 

char‐NO) 



យន្តករបេងកើត NOx  62 

‐ ករបេងកើតេ យកំេ  (យន្តករ Zeldovich) 

N2 + O  NO + N  

N + O2  NO + O  

 ្រស័យេលើសីតុណ្ហ ភពខពស់: >1300-1500°C 

 មិនែមនជ្របភពធំកនុងករបេងកើត NO  

 

‐ ករបេងកើតេ យបំែបក (Prompt NO) 

N2 + CHx  HCN + N + …  

N + OH  NO + H  

      េកើតមនែតេនេពលមនរបយេ្របងេ្រចើន 
       មិនែមនជ្របភពធំកនុងករបេងកើត NO  



យន្តករបេងកើត NOx  63 

‐ េ្របង NO (‐N ែដលមនកនុងជតិេហើរភយ) 
 

េ្របង -N   HCN/NH3  
 
 

គឺជ្របភពធំកនុងករបេងកើត NO (>80%). 
 

‐ ធយូង NO (‐N ែដលមនកនុងកកធយូង) 

 

 

 

 

ជតិេហើរភយ 
(ករបេងកើត ) 

(ករបំផ្ល ញ) 
HCN/NH3 + O2 

N2 

NO 
NO + HCN/NH3 

កកធយូង -N + ½O2                           NO 

កកធយូង -C + NO                             ½N2 + កកធយូង (O) 

(ករបេងកើត ) 

(ករបំផ្ល ញ) 

[កកធយូង -NO = ~25%] < [ជតិេហើរភយ-NO = ~75%] 



យន្តករប នថយ NOx  64 

- មរយៈករ្រគប់្រគងចំេហះ 
 ករែកែ្របរេបៀបដុតបេញឆ ះ 

• ករដុតេឡើងវញិ 
• ករដុតបេញឆ ះេ្រចើនដំ ក់ 

‐ ករ្រគប់្រគងបនទ ប់ពីចំេហះ 
 មរយៈករបញ់បញចូ លនូវ រធតុកត់បនថយេនកនុងខយល់

បេញចញ (flue gas) 
  ករ្រគប់្រគងបនទ ប់ពីចំេហះ មរយៈដំេណើ រករដក សូត

េចញ (denitrification processes) 
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• ករបេងកើត និងករកត់បនថយឧសម័ន NOx  
  (NOx generation and reduction) 
 

 
• ករកតប់នថយឧសម័ន SO2 
    (SO2 reduction) 
 

 
• ករចប់យកឧសម័នកបូនិច និងរក ទុក  
  (Carbon capture and storage) 
 
 
 



ករកតប់នថយឧសម័ន SO2 66 

ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 មរយៈករបញ់ធតុ្រសូប (ករបញ់ថមកំេបរ) 



ករកតប់នថយឧសម័ន SO2 67 

SOx reduction by sorbent injection 

ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 មរយៈករបញ់ធតុ្រសូប (ករបញ់ថមកំេបរ) 



ករកតប់នថយឧសម័ន SO2 68 

ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 មរយៈករបញ់ធតុ្រសូប (ករបញ់ថមកំេបរ) 

ធត្រសូបសងួតែដលបញប់ញចូ ល ធតកុខ្វក់ កំរតិកតប់នថយ 



NOx and SOx Reduction  69 



ករកតប់នថយឧសម័ន NOx និង SOx  70 
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្របភព 
 
្របេទសប ងំៈOECD Environmental Data Compendium 2006/2007 
  
្របេទសជប៉ុនៈ Federation of Electric Power Companies of Japan 

្របេទសប ងំឆន ំ ២០០៥ ្របេទសជប៉ុនឆន ំ ២០១០ 
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• ករបេងកើត និងករកត់បនថយឧសម័ន NOx  
  (NOx generation and reduction) 
 

 
• ករកត់បនថយឧសម័ន SO2 
    (SO2 reduction) 
 

 
• ករចបយ់កឧសម័នកបនូចិ និងរក ទកុ  
  (Carbon capture and storage) 
 
 
 



ឧសម័នកបនូចិ 72 



ឧសម័នកបនូចិ 73 

ឧសម័នកបូនិចបេញចញ មរយៈែផនកែដលផលិត 



ឧសម័នកបនូចិ 74 

បេចចកវទិយេដើមបីកត់បនថយឧសម័នកបូនិច 

បេចចកវទិយជេ្រចើននឹង្រតវូករ សំ ប់ករកត់បនថយឧសម័នកបូនិច 



ករបញប់ញចូ លឧសម័នកបនូចិ (Carbon sequestration)  75 

• េដើមបីកត់បនថយធតុពុលពី
េ្របងផូសុីលេទកនុង
បរយិកស 
 

• ចេ្របើ្របស់ជមួយ្របភព
ថមពលធំៗដូចជ េ ងច្រក
អគគិសនីេដើរេ យធយូងថម 
 

• ឧសម័នកបូនិច្រតវូបនចប់ 
និងរក ទុកេ្រកមដីែដលមិន

ចេ យ ភយេទកនុង
បរយិកស 



ករចបយ់កឧសម័នកបូនិច នងិរក ទុក (Carbon capture and storage) 76 

េ្របង 

ដំេណើ រករ 

ជំេរ ើសៃនកររក ទុក 



ករចបយ់កឧសម័នកបូនិច នងិរក ទុក (Carbon capture and storage) 77 

  1996      1999    2001 

ករ ស់ ពិនិតយ ម ន និងបញជ ក់ពីករ
រក ទុកឧសម័នកបូនិច 

ឧទហរណ៍ៃនករ ម នឧសម័នកបូនិច 
កនុង្រសទបែ់ផនដីេនតំបន ់Sleipner 

 



កររក ទកុឧសម័នកបនូចិ េ្រកមបតសម្រទ  78 



២.២ បេចចកវទិយេ ង្រចអគគសិនេីដើរេ យថមពលនយុេក្លែអ 79 

 
• ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនយុេក្លែអរ 
 
 

• ដំេណើ រករ និងគុណសមបត្តិៃនេ ងច្រកថមពលេដើរ
េ យនុយេក្លែអរ 
 
 

•កំរតិវទិយុសកមម និងរង្វ ស់ 
 
 



ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនយុេក្លែអរ 80 



ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនយុេក្លែអរ 81 



ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនយុេក្លែអរេន សុី 82 

គំេ ងថមពល 
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• ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនុយេក្លែអរ 
 
 

• ដំេណើ រករ និងគុណសមបត្តៃិនេ ងច្រកថមពលេដើរេ យនយុេក្លែអរ 
 
 

•កំរតិវទិយុសកមម និងរង្វ ស់ 
 
 



ដំេណើ រករ និងគុណសមបត្តិៃនេ ងច្រកថមពលេដើរេ យនយុេក្លែអរ 84 



ដំេណើ រករ និងគុណសមបត្តិៃនេ ងច្រកថមពលេដើរេ យនយុេក្លែអរ 85 

 
 
 

• ករបំែបកគឺជបេចចកវទិយថមពលបចចុបបននែដលេ្របើ្របស់េ្របងតិចបំផុត 

• ធតុអ៊ុយ ៉ ញ៉ូម ចរកបនងយកនុងសំបកែផនដី 

•  សន ំសំៃចកនុងករ្របតិបត្តិដូចធយូងថមែដរ តំៃលេ្របងតិចតួចបំផុត 

•  ចេ្របើ្របស់បន -ថមពលនុយេក្លែអរមនសមថភព នុភពធំ មិនមន
ចំេហះ និងមិនបេញចញឧសម័នេផ ងៗដូចជ CO, CO2 ,  SO2  
• បេងកើតករងរែដលមន្របក់ែខខពស់ និងមនកំនត់្រ សុវតថភពខពស់ 

• កត់បនថយករពឹងពក់េលើេ្របងបរេទស បេងកើនសន្តិសុខថមពលជតិ េ ងច្រក
នុយេក្លែអរមួយ ចេ្របើ្របស់បនកនុងរយៈេពល៦ែខ ជមួយនឹងករ ក់េ្របង
ម្តង 
• ម៉សុីន្របតិកមមេធ្វើករេនកនុងសីតុណ្ហ ភពខពស់ ដូេចនះ ចផលិតបនទំងអគគិ

សនី និងអុី្រដូែសន 

• មួយេ្រគ ងៃនេ ងច្រកនុយេក្លែអរ (1GW) ចផគត់ផគង់សំ ប់្របេទសកមពុជបន

ទំងមូលសំ ប់េពលបចចុបបនន។ 



ករផលិតកេំ មរយៈ្របតកិមមនយុេក្លែអរបំែបក  86 

U‐235 + 1 Neutron    2 Neutrons + Kr‐92 + Ba‐142 + Energy 



ករផលិតកេំ មរយៈ្របតកិមមនយុេក្លែអរ ំ យបញចូ ល  87 

•ឧទហរណ៍មួយៃន្របតិកមមរ ំ យបញចូ លរបស់េ្របង deuterium (គឺជអុី
សូតូបអុី្រដូែសនកំរតិធងន់) និង tritiumែដលបេងកើតជេអលីយ៉ូម និង
បេញចញថមពលកំេ  

 p + p                            He + n + 0.42 MeV  



េ្រគ ងបងគុ ំទេូទរបស់េ ងច្រកអគគសិនេីដើរេ យថមពលនយុេក្លែអរ  88 

Boiling Water Reactor (BWR)   



ករ្រគប្រគងករំតិ្របតកិមមនយុេក្លែអរ  89 

្របតិកមមបំែបក្រតវូបន្រគប់្រគងេ យរបរបញជ រ 



្របេភទមស៉ុីន្របតកិមមនយុេក្លែអរ  90 



វដ្តេ្របងនុយេក្លែអរ  91 



កំរតិជំ បវទិយុសកមមេទេលើរូបធតមុយួចនំនួ  92 



ករ្រគប្រគងកកសំណលន់យុេក្លែអរ  93 



ករទុក កក់កសំណលក់នុង្រសទបេ់្រជរបស់ែផនដ ី 94 



២.២ បេចចកវទិយេ ង្រចអគគសិនេីដើរេ យថមពលនយុេក្លែអ 95 

 
• ថ នភពបចចុបបននៃនថមពលនុយេក្លែអរ 
 
 

• ដំេណើ រករ និងគុណសមបត្តិៃនេ ងច្រកថមពលេដើរ
េ យនុយេក្លែអរ 
 
 

• កំរតិវទិយុសកមម នងិរង្វ ស់ 
 
 



ខន តវទិយុសកមម 96 

សកមមភពបំែបកភគល្អិតៃនវទិយុសកមម 
•  Becquerel‐ SI unit (Bq) = 1 disintegration per second (dps) 
• Curie (Ci) = 3.7 x 1010 Bq = # dps from 1g Ra 
 

កំរតិ្រសូបគឺជថមពលែដលបេញចញេ យធតុវទិយុសកមមេទេលើ
របូធតុែដល្រសូបយក 
Gray‐SI(Gy) = 1 joule per kilogram 

• 1 Gy = 100 rads 
 

កំរតិសមមូល គឺជកំរតិែដលមនឥទធិពលេលើ្របព័នធជីវៈចំរះុ 
 DE = Absorbed dose X Quality factor (Q) 

• Q = 1 for beta particles and gamma/x‐rays 
   Q = 10 for alpha particles 
• Sievert‐ SI unit (Sv) 
   1 Sv = 100 rems 



កំរតិវទិយុសកមមែដលបេញចញេ យឧបករណ៍េផ ងៗ  97 



សូមអរគុណចំេពះករយកចិត្តទុក ក់ 
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