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ថាមពលកកើតក ើងវិញ—ជីវម៉ា ស ់
បណ្ឌ ិត គកួ ហ្វើកេរ ៉ា៉ូ
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កសចើកី្ីើម—ជីវម៉ា ស ់
បណ្ឌ ិត គកួ ហ្វើកេរ ៉ា៉ូ 
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និយមនយ័  ជីវម៉ា ស ់
ជីវម៉ា ស់រមួបញ្ចូ លសមសធាតុផ្សេងៗដែលមនប្បភពពីរកុ្ខជាតិ សតវ 
និងសំរាមផ្សេងៗ។ សមសធាតុទំងផ្នេះ អាចទញយក្ពីប្បពភជា
ផ្ប្ចើនែូចជា៖ 

1. ព្រៃធម្មជាតិ នងិឧស្សាហកម្មព្រៃ

ឈ ើ៖ ជីវម៉ា ស់ពីព្ប្ពធមមជាតិ 
ឬសំណល់ពីឧសាហក្មមព្ប្ព
ផ្ ើផ្សេងៗ។ 
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2. ដំណកំស្សិកម្ម៖ សំណល់ពី
ការងារក្សិក្មមែូចជា  ចំផ្បើង 
អងាា ម សំបក្ែូង ជាផ្ែើម។ល។ 

និយមនយ័  ជីវម៉ា ស ់
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3. កាកស្សណំល ់ៃីស្សតវចិញ្ច ឹម្៖ លាមក្ផ្ោ ប្ក្បី ប្ជូក្ ។ល។ អាច
ផ្ប្បើប្ាស់ជាវតថុធាតុផ្ែើមក្នុងការសលិត ជីវឧសម័ន។ 

និយមនយ័  ជីវម៉ា ស ់
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4. កាកស្សណំល់ៃឧីស្សាហកម្ម៖ កាក្សំណល់ពីឧសាហក្មមសលិត
សមា រៈអំពីផ្ ើ ឧសាហក្មមប្ក្ដាស  និងឧសាហក្មមមហូប
អាហារ។ល។ 

និយមនយ័  ជីវម៉ា ស ់
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5. កាកស្សណំល់រឹង៖ កាក្សំណល់រងឹព្បតងពីទីសាធារណៈ និង
ការសំណល់រងឹពីទីប្បជំុជន។ 

និយមនយ័  ជីវម៉ា ស ់
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ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
ព្រៃធម្មជាតិ និងឧស្សាហកម្មព្រៃឈ ើ៖ 

សំណល់ពីព្ប្ពធមមជាតិ ឬឧសាហក្មមព្ប្ពផ្ ើ  ដែលានមក្ពីការ
កាប់ោស់សំអាតែី ឬដមក្ផ្ ើងាប់ផ្សេងៗ ប្តួវានចាត់ទុក្ជា        
ជីវម៉ា ស់ព្ប្ពផ្ ើ។ 
លក្ខណៈរបូព្នផ្ ើជីវម៉ា ស់ក្នុងការសតល់ថាមពលគឺអាស្ស័យផ្លើក្ប្មិត
ព្នភាពផ្សើម និងែង់សីុផ្តសមសធាតុសេំព្នផ្ ើ ដែលជាក្ត្តត ជេះ 
ឥទធិពលផ្លើ calorific power ព្នផ្ ើ។ 

Calorific power សំផ្ៅផ្លើបរមិណព្នកំ្ផ្ៅដែលបផ្ញ្ចញ
ខណៈចំផ្ហេះផ្ពញផ្លញ  ព្នធាតុផ្ េះក្នុងមួយខ្នន ត     
ទំងន់ ឬមឌ។ 
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Lignin ជាសមសធាតុដែលសតល់ភាពរងឹែល់រកុ្ខជាតិ ផ្ហើយមន
វតតមនដប្បប្បួលពី 20% ផ្ៅ 30% ព្នទំងន់ផ្ ើសងួត និងមន 
calorific power ខពល់ប្បដហល 6000 kcal/kg ។ 
Cellulose ជាសមសធាតុចំបងព្នផ្ ើ (ប្បដហល 50% ព្នទំងន់
ផ្ ើ) និងមន calorific weight ប្បដហល 3900 kcal/kg។ 
Hemicelluloses ជាសមសធាតុដែលមនវតតមនក្នុងជញ្ជ ងំ
ផ្កាសិការព្នរកុ្ខជាតិ ។ វាមនប្បដហល 10% ផ្ៅ 30% ព្នផ្ ើ។ 

សមសធាតុចំបង Polymers ដែលបផ្ងាើតជាផ្ ើជីវម៉ា ស់រមួមន៖ 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
ព្រៃធម្មជាតិ និងឧស្សាហកម្មព្រៃឈ ើ៖ 
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សំផ្ណើ មប្តូវានចាត់ទុក្ជាក្ត្តត សំខ្នន់សំរាប់ផ្ ើជីវម៉ា ស់ផ្ប្រេះ
វាមនឥទធិពលខ្នល ំងផ្លើលក្ខណៈគីមីព្នផ្ ើ និងទំងន់របស់វា។ 
សំផ្ណើ មប្តូវានសនមតជាបរមិណទឹក្ដែលមនវតតមនក្នុង
ផ្ ើ។  វាប្តូវានគណនាជាភាគរយពីម៉ា ស់ផ្ ើសងួត និងផ្សើម
ែូចខ្នងផ្ប្កាម៖ 

MC (%) = [(Mi — Ma)/Mi]  100 

ដែល Mi ជាម៉ាស់ព្នផ្ ើផ្សើម និង Ma ជាម៉ាស់ព្នផ្ ើសងួតដែល
ានមក្ពីការសំងួតផ្ ើផ្ៅសីតុណហ ភាព 105 oC រហូតទទួល
ានម៉ាស់ផ្េរ។ 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
ព្រៃធម្មជាតិ និងឧស្សាហកម្មព្រៃឈ ើ៖ 
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ត្តរាង 1. លក្ខណៈរបូ និងគីមីព្នផ្ ើជីវម៉ា ស់ (DS, dry substance) [1] 

Description Unit 
Composition   
Cellulose 50% of DS 
Hemicellulose 10 – 30% of DS 
Lignin 20 – 30% of DS 
Physical and energetic characteristics 
Humidity 25 – 60% 
Mass density 800 – 1120 kg/m3 
Calorific power (with a humidity of 12 — 15%) 3600 – 3800 kcal/kg 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
ព្រៃធម្មជាតិ និងឧស្សាហកម្មព្រៃឈ ើ៖ 
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ស្សំណល់កស្សិកម្ម៖ 
សំណល់ក្សិក្មមសំផ្ៅផ្លើអនុសលផ្សេងៗដែលានមក្ពី
ការងារក្សិក្មម។ 

ត្តរាង 2. លក្ខណៈរបូ និងគីមីព្នសំណល់ក្សិក្មម (DS, dry substance) [1] 

Agricultural sub-product 
Humidity 

(%) 

Medium 
production 

(t/ha) 
C/N ratio 

Calorific 
power 

(kcal/kg DS) 
Soft wheat straw 14 – 20 3 – 6 120 – 130 4100 – 4200 
Hard wheat 14 – 20 3 – 5 110 – 130 4100 – 4200 
Rice straw 20 – 30 3 – 5 60 – 65 3700 – 3800 
Maize stocks 40 – 60 4.5 – 6 40 – 60 4000 – 4300 
Corncobs and vine shoots 30 – 55 1.5 – 2.5 70 – 80 4000 – 4300 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
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ក្សិក្មមថាមពលសំផ្ៅផ្លើការដំាែុេះរកុ្ខជាតិ ឬែំណំដែលសគត់
សគង់ែល់ការសលិត ជីវម៉ា ស់ផ្ប្បើប្ាស់សំរាប់សលិតជាថាមពល 
អគគិសនី និងកំ្ផ្ៅ។ 

Sorghum Miscanthus 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កស្សិកម្មថាម្ៃល៖ 
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ត្តរាង 3. សលិតភាព និងថាមពលព្នជីវម៉ា ស់ពីក្សិក្មមថាមពល 
(DS, dry substance) [1] 

Fresh substance 
production       
(t/ha year) 

Humidity 
(%) 

Dry substance 
production (t/ha 

year) 

Calorific 
power 

(kcal/kg DS) 
Fiber sorghum 50 – 100 25 – 40 20 – 30 4000 – 4050 
Kenaf 70 – 100 25 – 35 10 – 20 3700 – 3900 
Miscanthus 40 – 70 35 – 45 15 – 30 4200 – 4250 
Common reed 45 – 110 35 – 40 15 – 35 3950 – 4150 
Measly 25 – 60 35 – 45 10 – 25 4100 – 4200 
Poplar 20 – 30 50 10 – 15 4100 – 4200 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កស្សិកម្មថាម្ៃល៖ 



Biomass Slide  15 

បរមិណថាមពលដែលមនវតតមនផ្ៅក្នុងកាក្សំណល់ពីសតវ
ចិញ្ច ឹម (លាមក្សតវ) អាស្ស័យផ្លើបរមិណសមសធាតុសររីាងគ
ផ្ៅក្នុងកាក្សំណល់ផ្នាេះ។ 
ជាក់្ដសតង សមសធាតុសររីាងគប្តូវានបំដបក្ធាតុ ឬរលួយក្នុង
ល័ក្ខខ័ណឌ ោម នអុក្សីុដសន និងបផ្ងាើតានជាជីវឧសម័ន ដែលជា 
ឥនធនៈមនថាមពលខពស់។ 

សមសធាតុសររីាងគ គឺជាសមសធាតុដែលានមក្ពីសាររងគ
កាយមនជីវតិ និងអាចបំដបក្ធាតុ  ឬរលួយ ក្នុងល័ក្ខខ័ណឌ
ធមមជាតិណមួយ។ 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កាកស្សំណល់ ៃីស្សតវចិញ្ច ឹម្៖ 
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ត្តរាង 4. ទិននសលជីវឧសម័នពីកាក្សំណល់—លាមក្រាវព្នប្ជូក្ និងផ្ោ 
(DS, dry substance) [1] 

Material 
Dry substance 

(DS, %) 

Organic substance 
(volatile solids-VS, 

% on DS) 

Biogas yield 
(m3/kg VS) 

Swine liquid manure 3 – 8 70 – 80 0.25 – 0.50 
Bovine liquid manure 5 – 12 75 – 85 0.20 – 0.30 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់

កាកស្សំណល់ ៃីស្សតវចិញ្ច ឹម្៖ 
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កាកស្សំណល់រឹងៃីទីររជ ំជន៖ 

កាក្សំណល់រងឹពីទីប្បជំុជនប្តូវានចាត់ទុក្ជាជីវម៉ា ស់ និងជា
ប្បភពព្នថាមពលក្ផ្ក្ើតផ្ ើងវញិ។ កាក្សំណល់ផ្នេះរមួបញ្ចូ ល
កាក្សំណល់ព្បតងផ្សេងៗ ដែលមនសមសធាតុ lignocellulose 

ក្នុងផ្នាេះ និងសមសធាតុសររីាងគផ្សេងៗ។ 
ផ្បើផ្ទេះបីជាកាក្សំណល់រងឺពីទីប្បជំុជនជាទូផ្ៅប្តូវានផ្ប្បើ
ប្ាស់ផ្ែើមបីផ្ធវើជីកំ្ប៉ាុស វាក៏្អាចផ្ប្បើជាឥនធនៈសំរាប់ចំផ្ហេះផ្ែើមបី
បផ្ងាើតជាថាមពលកំ្ផ្ៅ ឬអគគិសនី។ 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
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ត្តរាង 5. កាក្សំណល់រងឺ និងសមសធាតុ របស់វា ផ្ៅក្នុងប្បផ្ទសផ្សេងៗ [2] 

[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 
[10] 
[11] 
[12] 

[13] 
[14] 
[15] 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កាកស្សំណល់រឹងៃីទីររជ ំជន៖ 
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ត្តរាង 6. សមសភាពទូផ្ៅព្នកាក្សំណល់រងឹក្នុងទីប្ក្ុងភនំផ្ពញ [2] 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កាកស្សំណល់រឹងៃីទីររជ ំជន៖ 
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ត្តរាង 7. បរមិណសមសធាតុដក្ព្ចនជាេមីក្នុងឆ្ន ំ 2003 [2] 

ធមមជាតិ ននជីវម៉ា ស ់
កាកស្សំណល់រឹងៃីទីររជ ំជន៖ 



Biomass Slide  21 

ថាមពល ពើ ជីវម៉ា ស់
បណ្ឌ តិ គកួ ហ្វើកេរ ៉ា៉ូ 
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1
. ឧស្

ម័ ន 

2
. វត្ថុ រាវ 

3
. វត្ថុ រ ងឹ 

ឈ ើឧស្ម័ន 

ជីវឧស្ម័ន ឈរេងរុក្ខជាតិ្ ឈ ើហ ុេ 

េំណែក្ឈ ើ ជីវឥនធនៈ 

ប្រកេទ ននជីវថាមពល 
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លទធភាព ននការបំលលងជាថាមពលពើជីវម៉ា ស ់
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្លតិ្ល ការប្រម ៉ូល ការបំលលង ការកប្រើប្ាស ់

ជំហានកនុងការកប្រើប្ាសជ់ីវម៉ា ស ់

ការរំលលងតាម្ជីវគីម្ី៖ ជាការបំដលង
ត្តមប្បតិក្មមគីមីផ្ដាយសក្មមភាពព្ន
enzymes, fungi និងមីប្ក្ូសាររងគ
កាយ សំរាប់ជីវម៉ា ស់ដែលមន៖ 
- C/N ratio តិចជាង 30 
- បរមិណសំផ្ណើ មខពស់ជាង 30% 

ការរំលលងតាម្ព្ទម្ ៉ូគមី្ី៖ ជាការបំដលងត្តម
ប្បតិក្មមកំ្ផ្ៅដែលបផ្ងាើតជាប្បតិក្មមគីមី
ចំាាច់ក្នុងការបំដលងជីវម៉ា ស់ជាថាមពល 
សំរាប់ជីវម៉ា ស់ដែលមន៖ 
- C/N ratio ខពស់ជាង 30 
- បរមិណសំផ្ណើ មតិចជាង 30% 

 
ការបំលលងជាថាមពលពើជីវម៉ា ស ់
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Biomasses 

Residues Energetic Cultures 

Collection 

Pre-treatment/Transport 

Other agri-use 

Dispose 

Valorisation 

Pellets/Briquette 

Storage 

Thermochemical conversion Biochemical conversion 

Heat-Electricity Bio-Products 
(Gas, liquid, & solid) 

របូភាព 1. ការបំដលងជីវម៉ា ស់ [1] 

 
ការបំលលងជាថាមពលពើជីវម៉ា ស ់
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- សមសធាតុសររីាងគ គឺជាសមស
ធាតុដែលានមក្ពីសាររងគកាយ
មនជីវតិ និងអាចបំដបក្ធាតុ 
ឬរលួយ ក្នុងល័ក្ខខ័ណឌ ធមមជាតិណ
មួយ។ 

- សមសធាតុសររីាងគ រមួបញ្ចូ ល
សមសធាតុគីមីដែលមន carbon-
hydrogen (C-H) bonds។ 

- សមសធាតុសររីាងគមនវតតមន
ផ្ប្ចើនដបប ផ្ប្ចើនសណា នក្នុង       
ធមមជាតិ។ 

ស្សមាស្សធាត ស្សរីរាងគ 

របូភាព 2. វែតព្នកាបូន 
(Source: https://www.llnl.gov/str/March06/Brown.html) 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់

ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល់៖  ជាែំផ្ណើ រការបំដបក្ធាតុ    ត្តមដបបធមមជាតិព្នសមស
ធាតុសររីាងគផ្ដាយមីប្កូ្សាររងគកាយក្នុងល័ក្ខខ័ណឌ ោម នអុក្សីុដសន ផ្ហើយ
បផ្ងាើតានជា ជីវឧសម័ន។ 



Biomass Slide  27 

មើប្កូសារពាងគកាយ 
ម្ីរកសូារពាងគកាយ 

- មនទំហំតូច ពិាក្ក្នុងការផ្មើលផ្ដាយ
ដភនក្ទផ្ទ 

- មីប្ក្ូសាររងគកាយរមួមន bacteria, 

fungi, archaea or protozoa 

- ផ្កាសិកាដតមួយ 
- រស់ផ្ៅប្គប់ទីក្ដនលង 
- មនតួនាទីសំខ្នន់ក្នុងការដក្ព្ចនជាេមីនូវ
សារធាតុចិញ្ច ឹម ក្នុងប្បព័នធផ្អកូ្ ូសីុ 

របូភាព 3. សមសធាតុ Algae ក្នុងទផ្នលផ្សសាន; 

green algae, Chlorophyceae and golden algae [16]. 

Chrysophyceae 

Diatoms Cyanobacteria 



Biomass Slide  28 

Chrysophyceae 

Diatoms Cyanobacteria 

អន គម្ន៍ព្នការល៉ូតលាស្ស់ ររស្ស់ឈកាស្សិកា 

មើប្កូសារពាងគកាយ 



Biomass Slide  29 របូភាព 4. ជំហានព្នការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់ [1] 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ជំហាន 1 

• Hydrolysis: សមសធាតុ (proteins, carbohydrates, lipids) ប្តូវានបំ
ដលងជាសមសធាតុរលាយ (amino acids, sugars, fatty acids)  

ជំហាន 2 

• Acidogenesis: សមសធាតុរលាយប្តូវានស្សូបយក្ផ្ដាយមីប្ក្ូសាររងគ
កាយ ផ្ហើយបផ្ងាើតានជា volatile fatty acids, alcohols, lactic acid, 

និង សមសធាតុជាផ្ប្ចើនផ្ទៀតែូចជា carbon dioxide, hydrogen, 

ammonia, និង hydrogen sulphide gas 

ជំហាន 3 

• Acetogenesis: សលិតសលព្ន Acidogenesis ប្តូវានបំដលងផ្ៅជា 
acetate, hydrogen, និង carbon dioxide   

ជំហាន 4 

• Methanogenesis: គឺជាជំហានសំខ្នន់ក្នុងែំផ្ណើ រការទំងមូល។  ផ្មត្តន
ប្តូវានបផ្ងាើតពី acetate ឬពីការេយចុេះព្ន carbon dioxide ផ្ដាយ 
hydrogen ផ្ដាយផ្ប្បើប្ាស់ acetotrophic និង hydrogenotrophic 

bacteria 

ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល់ 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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Methanogenesis 

Acetotrophic methanogenesis: CH3COOH  CH4 + CO2 

Hydrogenotrophic methanogenesis: 4H2 + CO2 CH4 + 2H2O 

 

ចំនុចសំខ្នន់ពីរ ដែលប្តូវក្ត់សំោល់ ក្នុងែំផ្ណើ រការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់៖ 

1. ប្បដហល 30% ព្នសមសធាតុសររីាងគដតប៉ាុផ្ណណ េះដែលប្តវូានបំដលងជាផ្មត្តន
ត្តមរយៈ hydrogenotrophic pathway។ ផ្ហតុែូផ្ចនេះ acetotrophic 
methanogen ជាែំណក់្កាលែ៏សំខ្នន់ក្នុងការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់។ 

2. ាតុភូត ជូរគឺល័ក្ខខ័ណឌ កំ្ណត់ និងជាមូលផ្ហតុព្នការបរាជ័យក្នុងែំផ្ណើ រការ
រលំាយផ្ដាយោម នខយល់ផ្ប្រេះ methanogenesis ែំផ្ណើ រការានដតក្នុងល័ក្ខខ័ណឌ  
neutral pH values  

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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 ដំឈណើរការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល់ អាចដបងដចក្ជាផ្ប្ចើនប្បផ្ភទអាស្ស័យផ្លើម៉ា ស់
 សងួតព្នសមសធាតុដែលប្តវូរលំាយ៖ 

o ការរំលាយឈស្សើម្ តិចជាង 10% ព្នសមសធាតុសងួតមនវតតមនក្នុងែំផ្ណើ រការ 
o ការរំលាយពាក់កណា លស្សងតួ ប្បដហល 10—20% ព្នសមសធាតុសងួតមន
 វតតមនក្នុងែំផ្ណើ រការ 
o ការរំលាយស្សងតួ ផ្ប្ចើនជាង 20% ព្នសមសធាតុសងួតមនវតតមនក្នុងែំផ្ណើ រការ 

 ស្សីត ណហ ភាៃស្សំរារ់ដំឈណើរការ៖ 
o Psychrophilic: ប្បសិនផ្បើសីតុណហ ភាពតិចជាង 20 °C 
o Mesophilic: ប្បសិនផ្បើសីតុណហ ភាព ចផ្នាល េះពី 20 °C ផ្ៅ 40 °C 
o Thermophilic: ប្បសិនផ្បើសីតុណហ ភាព ចផ្នាល េះពី 50 °C ផ្ៅ 65 °C 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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វតថធុាត ឈដើម្ 

វតថុធាតុផ្ែើម៖ គឺជាក្ត្តត សំខ្នន់សំរាប់ ការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់ផ្ប្រេះភាពងាយស្សួល 
និងសារធាតុចិញ្ច ឹមដែលមនសំរាប់មីប្ក្ូសាររងគកាយ អាស្ស័យផ្លើប្បផ្ភទព្នវតថុធាតុ
ផ្ែើម 
លក្ខណៈរបូព្នវតថុធាតុផ្ែើម៖ ការរលំាយអាស្ស័យផ្លើទំហំភាគលអិតព្នវតថុធាតុផ្ែើម និង
ប្តវូមនសំផ្ណើ មផ្ប្ចើនជាង > 30% 

លក្ខណៈគីមីព្នវតថុធាតុផ្ែើម៖ ភាពសមុគសាម ញ និងធមមជាតិព្នវតថុធាតុផ្ែើម               
C/N ratio < 30. 

វតថធុាត ឈដើម្ងាយរស្សួលកនងុការរំលាយ៖ កាក្សំណល់បដនលផ្សើម សំរាម កាក្
សំណល់សទេះាយ និងអាហារ កាក្សំណល់រងឹពីសតវចិញ្ច ឹម។ល។ 
វតថធុាត ឈដើម្ៃិបាកកនងុការរំលាយ៖ សមសធាតុពីផ្ ើ cellulose/lignin 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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No. Raw materials C/N Ratio No. Raw materials C/N Ratio 

1 Duck dung  8  8 Water hyacinth  25  

2 Human excreta  8  9 Elephant dung  43  

3 Chicken dung  10  10 Straw (maize)  60  

4 Goat dung  12  11 Straw (rice)  70  

5 Pig dung  18  12 Straw (wheat)  90  

6 Sheep dung  19  13 Saw dust  above 200  

7 
Cow dung/ Buffalo 
dung  

24  

វតថធុាត ឈដើម្ 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់

ត្តរាង 8. C/N ratio ព្នវតថុធាតុផ្ែើម [19] 
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ត្តរាង 9. បរមិណឧសម័នដែលទទួលានពីលាមក្ផ្សេងៗ [18] 

Type of manure Gas production per Kg manure (m3) 

Cattle (cows and buffaloes)  0.023 - 0.040  

Swine 0.040 - 0.059  

Chickens  0.065 - 0.116  

Human  0.030 - 0.050  

វតថធុាត ឈដើម្ 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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កតាា ររសិាថ ន 

ស្សីត ណហ ភាៃ៖ Methanogens មិនែំផ្ណើ រការផ្ៅសីតុណហ ភាពខពស់ និង
ទបខ្នល ំង។ សីតុណហ ភាពលអបំសុតគឺ 35° C។ ផ្ៅខណៈសីតុណហ ភាព
ទបជាង 10° C ការសលិតឧសម័ននឹងប្តូវានបញ្ឈប់ [18]   

pH៖ សំរាប់ការសលិតឧសម័ន ខពស់បំសុតគឺចផ្នាល េះ 6 និង 7។ អប្ត្តព្ន 
methanogenesis េយចុេះខណៈ pH តិចជាង 6.5។ ផ្ពលការសលិត
ផ្មត្តនមនផ្សថរភាព, តំព្ល pH ដប្បប្បួលចផ្នាល េះពី 7.2 ផ្ៅ 8.2 [18]  

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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Loading rate: គឺជាបរមិណព្នវតថុធាតុផ្ែើមដែលដាក់្បញ្ចូ ល ក្នុងមួយខ្នន តមឌព្ន ជីវឧសម័ន  ក្នុងមួយព្េង។ ប្បសិនផ្បើ មនវតថុធាតុ
ផ្ែើមផ្ប្ចើនផ្ពក្ ផ្នាេះអាសីុតនឹងផ្ក្ើនផ្ ើងខណៈការសលិតផ្មត្តន
នឹងប្តូវានបញ្ឈប់។ ក្នុងក្រណី មនវតថុធាតុផ្ែើមមិនប្គប់ប្ោន់ 
ការសលិតឧសម័ននឹងេយចុេះ [18]។  

Retention time/Hydraulic retention Time: គឺជារយៈផ្ពល មធយម
ដែលវតថុធាតុផ្ែើម សថិតផ្ៅក្នុង ។ ជាទូផ្ៅ រយៈផ្ពលលអបំសុតដប្ប
ប្បួលចផ្នាល េះពី 30—100 ព្េង [18]។    

HRT = V/U 

ដែល HRT = hydraulic retention time (ព្េង), V = ទំហំ  (m3),       
U = បរមិណវតថុធាតុផ្ែើមដែលដាក់្ចូលក្នុងមួយខ្នន តផ្ពល (m3/ព្េង) 

កតាា ររសិាថ ន 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់



Biomass Slide  38 

ស្សមាស្សធាត ៃ ល៖  

Mineral ions, heavy metals, antibiotics និង សាប ូគឺជាសមស
ធាតុពុលដែលអាចរារាងំការលូតលាស់ព្នមីប្ក្ូសាររងគកាយ
ដែលមនវតតមនក្នុង ជីវឧសម័ន [18]។  

បរមិណតិចតួចព្ន mineral ions (e.g. sodium, potassium, 
calcium, magnesium, ammonium និង sulphur) បផ្ងាើនការលូត
លាស់ព្ន មីប្ក្ូសាររងគកាយ ខណៈដែលកំ្ហាប់ែ៏ផ្ប្ចើនផ្លើស
លប់ព្នផ្លាហៈទំងផ្នេះនឹងកាល យជាសមសធាតុពុល [18]។  

កតាា ររសិាថ ន 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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No
. 

Inhibitors 
Inhibiting 

concentration 
No. Inhibitors 

Inhibiting 
concentration 

1 Sulphate  5000 ppm 7 Sodium  3500 - 5500 mg/l 

2 Sodium Chloride  40 000 ppm 8 Potassium  2500 - 4500 mg/l 

3 Nitrate  0.05 mg/ml 9 Calcium  2500 - 4500 mg/l 

4 Copper  100 mg/l 10 Magnesium  1000 - 1500 mg/l 

5 Chromium  200 mg/l 11 Manganese  Above 1500 mg/l 

6 Nickel  200 – 500 mg/l 

ត្តរាង 10. កំ្រតិពុលព្នសមសធាតុផ្សេងៗផ្លើែំផ្ណើ រការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់ [20] 

កតាា ររសិាថ ន 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ផលិតផល 

ត្តរាង 11. សមសធាតុព្នជីវឧសម័ន [18] 

Description Volume (%) 
Methane (CH4) 50 – 70 
Carbon dioxide (CO2) 30 – 40 
Hydrogen (H2) 5 – 10 
Nitrogen (N2) 1 – 2 
Water vapour (H2O) 0.3 
Hydrogen sulfide (H2S) Traces 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ត្តរាង 12. ការផ្ប្បៀបផ្ធៀបជីវឧសម័ននឹងឥនធនៈផ្សេងៗ [18] 

Type of fuel Unit (U) Calorific value 
(kWh/U) 

Application Efficiency 
(%) 

U/m3 
Biogas 

Wood Kg 5.0   Cooking   12   5.56   

Charcoal  Kg   8.0   Cooking   25   1.64   

Hard coal  Kg   9.0   Cooking  25   1.45   

Diesel   Kg   12.0   Engine   30   0.55   

Electricity  KWh   1.0   Motor   80   1.79   

Biogas   m3   6.0   Cooking   55   1 

ផលិតផល 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ឡជីវឧស្សម័នៃីលាម្កស្សតវ

ឡជីវឧស្សម័នៃីលាម្កម្ន ស្សស ឡជីវឧស្សម័នអលណា តទឹក

ថង់ជីវឧស្សម័ន

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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Deen-bandhu biodigester model-India 

 
ការបំលលងតាមជីវគីមើ៖ ការរំលាយឈោយគ្មម នខ្យល ់
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Pyrolysis: គឺជាែំផ្ណើ រការដទម៉ាូគីមីដែលបំដលងសមសធាតុសររីាងគជា
សលិតសលឥនធនៈ (រងឹ រាវ និង ឧសម័ន) ផ្ហើយប្តូវានសាគ ល់ជាែំផ្ណើ រ
ការទូផ្ៅព្នការសលិតធយូង។ 
Pyrolysis អាចែំផ្ណើ រការានដតក្នុងល័ក្ខខ័ណឌ ៖ 

អវតតមនព្នភាន ក់្ងារអុក្សីុែ  ឬជាមួយនឹង 
វតតមនកំ្ណត់ព្នភាន ក់្ងារអុក្សីុែទំងផ្នេះដែលប្បតិក្មមអុក្សីុត
ក្មមអាចផ្លើក្ដលងាន។ 

កំ្ផ្ៅដែលប្តូវការក្នុងែំផ្ណើ រការដទម៉ាូគីមីផ្នេះ អាចនឹងបញ្ចូ នផ្ទទ ល់ផ្លើ
ជញ្ជ ំង  ឬបញ្ចូ នផ្ទទ ល់ត្តមាត ។ 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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Typology Temperature (°C) Characteristics 

Carbonization 300–500 
Only recovers solid 
fraction 

Conventional pyrolysis < 600 
Three fractions of same 
proportion 

Fast pyrolysis 500–650 
Production at 70–80% 
of liquid fraction 

Flash pyrolysis >700 
Production at 80% of 
liquid fraction 

ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់

ត្តរាង 13. ការពិពណ៌នាសផ្ងខបព្នែំផ្ណើ រការែុតផ្ដាយោម នខយល់  [1] 
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Source: http://www.dorset.nu/en/page/home-gm/products/pyrolyse.html 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់

ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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វតថធុាត ឈដើម្ 

ការែុតផ្ដាយោម នខយល់
អាចផ្ធវើានផ្លើវតថុធាតុផ្ែើម
មួយចំនួនែូចជា៖ 

បំដណក្ផ្ ើ 
លាមក្មន់ 
កាក្សំណល់ពីប្បប្ពឹតត
ក្មមទឹក្ក្ខវក់្ 
ជីវម៉ា ស់ផ្សេងៗ 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ក្ត្តត ចំបងដែលមនឥទធិពលផ្លើែំផ្ណើ រការផ្នេះរមួមន [1]: 

 
សីតុណហ ភាព និងសមព ធ 
ផ្លបឿនព្នការែុត 
ទំហំ និងទំរង់ព្នជីវម៉ា ស់ដែលប្តូវែុត 
វតតមនព្នកាត្តលីក្រ បដនថមផ្សេងៗ 
រយៈផ្ពលែុតក្នុង  

កតាា ររសិាថ ន 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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សលិតសលព្ន pyrolysis ផ្បើផ្ទេះបីជាអាស្ស័យផ្លើប្បផ្ភទព្នវតថុធាតុ
ផ្ែើម  វាអាចរមួបញ្ចូ លែូចជា [1]: 

ឧសម័នរមួមន CO, CO2, H2 និង light hydrocarbons; 

វតថុធាតុរាវដែលានពីកំ្ណក្ ព្នចំហាយ 
វតថុធាតុរងឹដែលជាសលិតសលកាបូន 

Source: http://cam111.com/photonews/2013/02/27/164495.html 

ផលិតផល 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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សលិតសលព្ន pyrolysis អាចនឹងប្តូវានផ្ប្បើប្ាស់ែូចខ្នងផ្ប្កាម [1]: 

ឧស្សម័ន៖ អាចែុតផ្ែើមបីានកំ្ផ្ៅសំរាប់  ឬផ្ប្បើជាឥនធនៈក្នុងម៉ា សីុន 
turbo-gas ឬ internal fuel engines 

វតថធុាត រាវឈ េះ៖ ក្នុងក្រណីទូផ្ៅ វាមិនប្តវូានផ្ប្បើប្ាស់ផ្ទទ ល់ជាឥនធនៈ 
វតថធុាត រាវ៖ ដែលក្ផ្ក្ើតពីែំផ្ណើ រការ pyrolysis ព្នសំផ្ណើ ម។ វាអាច
ជួយក្នុងការរលំាយសមសធាតុសររីាងគផ្សេងៗខណៈ pyrolysis 

ធយូង៖ កាក្សំណល់កាបូនរងឹដែលអាចផ្ប្បើប្ាស់ជាឥនធនៈ ឬែំផ្ណើ រ
ការផ្សេងៗក្នុងឧសាហក្មមគីមី 

ផលិតផល 

 
ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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ការបំលលងតាមលទម៉ា ៉ូគីមើ៖ ការដ តឈោយគ្មម នខ្យល ់
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្លប៉ា៉ះពាលក់លើបរិសាា ន 

ជីវម៉ា ស់ប្តូវានចាត់ទុក្ជាប្បភពព្នថាមពលដែលមិនបណត លផ្អាយ
មនការផ្ក្ើនផ្ ើងព្នឧសម័នសទេះក្ញ្ច ក់្ពីផ្ប្រេះចំផ្ហេះព្នជីវម៉ា ស់មិនចូល
រមួបផ្ងាើនកំ្ហាប់ carbon dioxide ក្នុងបរយិាកាស 
បរមិណព្ន CO2 (Greenhouse gas) ដែលបផ្ញ្ចញក្នុងចំផ្ហេះសមមូល
នឹងបរមិណ CO2  ដែលស្សូបយក្ផ្ដាយរកុ្ខជាតិខណៈផ្ពលដែលរកុ្ខ
ជាតិលូតលាស់ 

ក៏្ប៉ាុដនត ផ្បើគិតបញ្ចូ លបរមិណសរបុព្ន CO2  ដែលបផ្ញ្ចញខណៈ
សក្មមភាពសលិត និងែឹក្ជញ្ជូ នជីវម៉ា ស់ បរមិណព្ន CO2 ដែលរមួ
បផ្ញ្ចញក្នុងចំផ្ហេះមិនសមមូលនឹងបរមិណ CO2  ដែលស្សូបយក្
ផ្ដាយរកុ្ខជាតិផ្ ើយ 
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CH4 ដែលជាសលិតសលព្នការរលំាយ
ផ្ដាយោម នខយល់ប្តូវានសាគ ល់ជា
ឧសម័នសទេះក្ញ្ច ក់្។ CH4 ជាឧសម័នដែល
ចូលរមួផ្ធវើផ្អាយកំ្ផ្ៅដសនែីផ្ក្ើន
ផ្ ើងពីផ្ប្រេះវាផ្ធវើផ្អាយលទធភាព
ដសនែីស្សូបយក្ថាមពលកំ្ផ្ៅផ្ក្ើន
ផ្ ើងខណៈដែលមិនានការររ
ដសនែីពីថាមពលពនលឺ។ 
ផ្ហតុែូផ្ចនេះ វាចំាាច់ការចាប់យក្ 
CH4 ផ្ែើមបីកាត់បនថយការផ្ក្ើនផ្ ើងព្ន
កំ្ផ្ៅដសនែី និងផ្ប្បើប្ាស់ផ្មត្តនជា
ប្បភពព្នថាមពល។   

 

របូភាព 7. ការកាត់បនថយឧសម័នសទេះក្ញ្ច ក់្ និងការ
ជួញែូរឧសម័នសទេះក្ញ្ច ក់្ ផ្ដាយការផ្ប្បើប្ាស់ 
ជីវឧសម័ន [21] 
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ត្តរាង 14. ត្តរាងតុលយភាពព្ន CO2 ពីការផ្ប្បើប្ាស់និងសលិតជីវម៉ា ស់ [1]. 
Avoided emissions Produced emissions Medium balance 

Wooden biomass Kg CO2/m3 Kg CO2/m3 Kg CO2/m3 

Chips 200–350 25–35 170–320 

Briquettes and pellet 650–1,100 90–95 560–1,010 

Agricultural residuals Kg CO2/ha Kg CO2/ha Kg CO2/ha 

Winter-autumn cereal 
straw 

300–1,100 20–75 250–1,050 

Stocks, corn cobs, maize 
sculls 

800–1,600 50–110 720–1,520 

Rice straw 300–850 25–65 250–800 

Dedicated cultures Kg CO2 /ha Kg CO2 /ha Kg CO2 /ha 

Fiber sorghum 22,000–50,000 700–1800 20,000–48000 

Miscanthus 17,000–58,000 500–1500 16,000–57,000 
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លទធភាព ព្នការកាត់បនថយការភាយផ្ចញនូវឧសម័នពីការផ្ប្បើប្ាស់ថាមពលពី
សូសីុល អាចផ្ធវើផ្ៅានផ្ដាយការផ្ប្បើប្ាស់ជីវឧសម័នដែលទទួលានពី
ែំផ្ណើ រការរលំាយផ្ដាយោម នខយល់។ 

ត្តរាង 15. ការផ្ប្បៀបផ្ធៀបរវាងឧសម័នដែលផ្ចញពីការផ្ប្បើប្ាស់ជីវឧសម័ន និង
ឥនធនៈផ្សេងៗ [1]. 

SO2 (Kg/TJ) NOx (Kg/TJ) Dusts (Kg/TJ) 

Mineral oils 140 90 20 

Gas 3 90 2 

Mineral coal 300 150 20 

Biogas 3 50 3 
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Source: http://wihresourcegroup.wordpress.com/2011/05/20/biomass-energy-clean-green-
renewable-energy/ 
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